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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)19/10/1399(   

  )دوازدهم( ــرنـه  
 

  

  :باشد ي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنت آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ز نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  8ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

نـد لحظـه   

. ص نيسـتند     

// صـفت  :  

cationgroup

وقف در حد چن

ان آن مشـخص

هـيچ/ متمم : س

  .است ) فه

  

تو» ر زدنپسر« 

ـا پديدآورنـدگا

  .، تفاوت دارد

كس ⇐) باشد

فك اضاف(كسره 

.دارد قش نهاد

 19/10/1399(  

.سكة نقره) درم
  .ساختمان

(  

و پديدآورنـده يـ

بوالفضل بيهقي،

  .متمم است: و
بنداشتهوجود(د 

  .)وصفي

جانشين ك» را« 

  .ست
  .است) 

  .فعول دارد
نق» مرده« ⇐ 

2  

پنجممرحلة (ـر 

د(ست و درهم 
است نه نوعي س

  د 
)د مباح و حالل

شده ونوشته) ت

 بيهقي، نوشتة اب
  .ي است

  .مله است
او ⇐) دادرخ(

نين سودا نباشد

نه يك تركيب و

هر دو مورددر  
  .مفعول است

اس) فك اضافه( 
فك اضافه(سره 

نقش مفع» نيدن
دن را آغاز كرد

ارسي

؛ هنـــدوازدهم 

دينار سكة طال ا
ا) عكاسي( اشي 

  )ها ا، گام

ندغار و شرزه، ي
موارد: مباحات// 

  .)استد شده

(  

سانسكريت(ستان 
  . ست

ست و با تاريخ
 باستاني پاريزي

شبه جم ⇐.. 
(ن سودايي افتاد 
چنهيچ كس اين

يك واژه است ن 

⇐ز نظرِ من 
نشانة م» را« ⇐
جانشين كسره 
جانشين كس» را«

بشن« ⇐ كرد 
دك مرده جنبيد

 فا

سنجش

رهم بود؛ زيرا د
نوعي پردة نقا» 

  شتاق

ها قدم: اَقدام. (ت

القصوين، غايت
/گارندة سطرها 

ا ماننديرشاه به د
  ) عزْل

جشن و شادماني

به زبان هند باس
جمان اين اثر اس

ق اندشتة ابن فُ
نوشتة دكتر» س

.ة تأسف است و
ه براي او چنين

براي ه= دا مباد 

»جامهسپيد«( 

ا= مرا از نظر /  
⇐د زگ و مار مي

»را« ⇐ت من 
« ⇐نگيِ من 

شنيدن را آغاز 
انداندك= گرفت 

  .جمله است
  .ت اس

  .است» كين«

   
 

 .رست است
 چندين برابر د

»پانوراما« .د روز
 .رست است

سته، مرتبط، مش
 .رست است

نيست» قَدم« مع
 .رست است

كردناتراقري، 
رقم زننده و نگ: ر

 .رست است
وجود ش(حرِ شه 
ريشةهم(عزول 

جش( سورر ميان 
 .رست است
ب» كليله و دمنه

شي يكي از مترج
نوش» تاريخ بيهق

اريسپاريز تا پز 
 .رست است

ماية/ است د ر ب
كه= افتاد  ا سود

چنين سوداين ا
 

 .ستارست 
دوست پاك=  

 .رست است
دلِ من= را دل 

اده من را همچو
دست= را دست 

تشن= را تشنگي 
 .رست است

= ن گرفتدشني
 مرده جنبيدن گ

نهاد ج» بيگانگي
قيد» هزاران بار

«صفت » سالهده

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

دينار ارزش
است نه چند

در 1گزينه  
وابس: بستهباز

در 4زينه گ 
جم» قدوم«
در 1گزينه  

و زار عتضرّ
راقم سطور(
در 3گزينه  

بح: 1گزينة 
مع: 2گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  
ك«: 1گزينة 

نصراهللا منش
ت«: 2زينة گ

از«: 4گزينة 
در 2گزينه  

چقدر= واي 
ينچن شك

هيچ كس ر
 نهاد: سودا

در 4گزينه  
اك دوستپ
در 2گزينه  

مر: 1گزينة 
جا: 2گزينة 
مر: 3گزينة 
مر: 4گزينة 

در 1گزينه  .
بش: 1گزينة 
اندكاندك

بي«: 2گزينة 
ه«: 3گزينة 

د«: 4نة گزي

erv.ir
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@sanjesheduc 

 و مشـبه -

آرايـي    واج 

. لـه نـدارد    

 تشـخيص  

ي اسـت و   

 آزاد كردن 

بر و ود، صـ  
در معنـاي  

 قسمتق و 

cationgroup

  

اند  تشكيل داده

جنـاس و. سـت    

ت اسـلوب معادل

آراية» دل«دن 

اضافة اسـتعاري» 

كنايه از» كردن

 شهوت هم نبـو
د» ميـل «و » بر

رزق(كه جامِ ما 

دوگل مارشال 
   

  اليه مضاف  

ها لف را مشبه 

ارنـد، اغـراق اس

بيـت. اسـت » يب

زدصدا. استرده

»حلق عشق«. ت

كعنان رها«. ت

  .خت

ست، اگر ميل و
صب«. // رار است

شد، همان بهتر ك

 19/10/1399(  

شورانگيز هاي ي

                  

   . زرد
:ند زعفران بود

 خانة يـار را ند

باتبي«از ه كناي 

ة تكرار پديد آو

ة استعاري است

افة استعاري است

ساخ ست ميم را
  .ت

  .ك چشم

معني اس شكر بي
لوب معادله برقر

كش ميورد و رنج

3  

پنجممرحلة (ـر 

سخنراني 
  

                   

 
شقان مانند زر،
ة زرد سيب مانن

كشيدن بهسرك

)اجزاي طاقتز 

يدار آمده و آراية

اضافة »رق عشق
  

اضا» ست اختيار

رجان  ،ند شراب
استاعرانه آمده

مردمك معناي 

وجود ارتش و لش
 اول است و اسل

  .دارد

خو خون دل مي

؛ هنـــدوازدهم 

  :صفت
 
 ه

                  

 .ف و نشر دارد
 است و رنگ عاش

بود و نيمة )سرخ
  .ستا

ها هم جرأت س ه

فقط يك جزء از

ني طالب و خري

غر«. استه شد
.جناس دارند» 

دس«. رفانه است

، مانندخوشبو باد
علت شا) جيوه(

هت، هم بته اس
  .استكرده

دشمن نباشد، و
 مصداق مصراع

ض نما وجود ند

ي و مقام خود، خ

سنجش

 واژه است نه ص
    دوگل رشال
اليه مضاف  خصِ

                  

لفاست و  يدرس
نند سيم سپيد

سگل(  مانند گل
تشبيه ابر پاية  ر

  .نيست

يرت شاه، پرنده

ف ا ماندنج بر( 
  .ند

 دو مورد به معن
  . است

به كشتي مانند 
حلق«و » خلق«

سير و سلوك عار
  .ارند

ب ⇐نوشيد  مي
(و روان سيماب 

پذيرفت خلقني 
ود خود اغراق ك

  .آميزي است س
  .شنونده است

اگر د ،مچنان كه
راع دوم مثال و

  .قرار نيست
  .قرار نيست

متناقض. ستقرار ا

ي به اندازة دارايي
  . ن باشد

   
 

 .رست است
جزيي از» دوگل

مار شورانگيز ي
       صفت  شاخ

                   
 .سترست ا

ربوط به كتاب د
مان عشوقانمگ 

مة سرخ سيب
لف و نشر ⇐ 

ف و نشر برقرار ن
 .رست است

ن كه از ترس غي
.  

اق شدن طاقت
جناس دار» قت

در هر» مشتري
ايي بيت آشكار

)مردمان(لقان 
«. ند شده است
 .رست است

س استعاره از» ر
جناس د»  ـ راه

 .رست است
 او از باد، باده م
ي حالت لرزان و

هم به معن» ردم
عر در تلخي وجو

حس» خن سرد
مجاز از ش» گوش

 .رست است
گويد هم اعر مي
مصر ⇐ي بود 
  .دان ار رفته

سلوب معادله برق
سلوب معادله برق
رقسلوب معادله ب
 .رست است

چون هر كسي: 
كمتر از ديگران 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .
د«در » دو«

هاي سخنراني
هسته      

             
در 3گزينه  .1

مر: 1گزينة 
رنگ: 2گزينة 
نيم: 4گزينة 

راها نشر  به
لف: 3گزينة 

در 2گزينه  .1
اين: 1گزينة 

.آشكار است
طا: 2گزينة 

طاق ـ طاق«
م«: 3گزينة 
را آ واج. است
خل: 4نة گزي

به اژدها مانن
در 2گزينه  .1

اين راه دور«
رها«. است

در 2گزينه  .1
جانِ: بيت آ

ايبر: بيت ب
مر«: بيت ت
شاع: بيت ج
سخ«: بيت د

گ«: بيت ش
در 1گزينه  .1

شا :1گزينة 
معني وا بيتق

متضاد به كا
اس: 2گزينة 
اس: 3گزينة 
اس: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
:معناي بيت
)ما از جهان

erv.ir
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@sanjesheduc 

نهاد (است 

در حـال  » 

  .د
بـه   نيـز  ك   

از ن دليـل   

ـه نـورزي،      

بت مستي 

كار شـاعر،   

» خواندنـد    

» وب است

cationgroup

متمم ا» جام ما

»مـا « با ضـمير  

داند د فراق را مي
سـازد؛ بيـت يـك

ايـنبـه دارد و  را

مهـر بـورزي چـ

  .كند

  )اشفهك

  .شود ن مي

رود؛ چرا مرا با ي

تنها شـك ست نيز

فـرا مـي«ــ  » 

بدشان كه محبو

ج« ⇐ تر باش ك

رم نيز، خداوند

دور مانده و درد
س مـي  فـاش ان 
ر هاي عشق ختي

چه تو به مـا م 

ك رفان ياري مي
  

كم(ديد  مي اشكار

  .د
 مانند خارستان

  .كنند  مي
ر من بيرون نمي

  

در بيت نخس! ود

» دشنام بدهيـد 

معب«: 4گزينه  »

 19/10/1399(  

ديگران كوچك 

در بيت چهار. ت

 نيز از نيستان د
ديگررا بر اشق 

 حق تحمل سخ

.  
د،مان مهم باش

  .)ي

يمودن مسير عر
.گيرد كمان مي

طريق جانش آش

نمايد سان ميرا آ
تي گلزار برايش

دامني ر به پاك
از سر ستي عشق
!زنند شالق نمي

شو ن پروانه مي

نبايد«: 3گزينه 

»شان را شكسته

)علوم انساني

4  

پنجممرحلة (ـر 

از جام  بگو كه

است»  و مهربان

ه است؛ زيرا ني
م درون سينة عا

ماهي درياي. د

ها دن به حداقل
ها برايم ياد شدن

 است نه تعليمي

 كه آنها را در پي
ك ازست كه تير 

هاي عالم را از ط

ه رهاي را سختي
شود و حت ق نمي

اما برخي تظاهر 
اي و اين مست ده

 نپريده باشد، ش

كه باعث سوختن

گ» شوند وت مي

هايش بت«ـ » ني

ويژة غيرع( ن

؛ هنـــدوازدهم 

جام ما ]به[= » 
  .)هشد

خداوند بخشنده

 يارش دور ماند
غمحزون است و 

 است اشاره دارد

كرددي و قناعت
ستيم كه كم و ز
ن بيت عاشقانه

 حق مريدانشان
استي ن مانند قو

پوش، رازهو روي

دن به مقصود، س
ية خوشي عاشق

ه هستندنا به گ
مست كر ود مرا

مستي از سرش

ت، همان آتشي ك
  .استده

دعوغير خدا  از«

داشتن دوست«: 3

بي، زبان قرآ

سنجش

»گران گو جام ما
شست كه حذف 

خ«، پرسش متن

شقي است كه از
كند زيرا مح ي م

 نواي ني پنهان

ن به خرسندورد
مردم عامي نيس

مضمون(شود  مي

دران كامل ارف
ن در حق مريدان

 بدون حجاب و

رسيدشوق : يگر
 هيچ چيزي ماي

همه آلوده: يگر
، تو با عشق خو
هم مست را تا م

ش وابسته است
ه او را شكار كرد

«: 2گزينه » يد

3گزينه » كسته

 عرب

   
 

تر ز جام ديگر ك
اس تو» باش«و  

 .رست است
در م» ـَـ ش«ر 
  .تده اس بن

 .رست است
 همدرد هر عاش
 عاشق را فاش

رها كه د جدايي
  .حاالن است
 .رست است

آورو :ها رك بيت
ما مانند م:  سوم

ت به تو كم نمب
 .رست است

دعاي خير عا: ن
نراپيهمت  عني،

 .رست است
سالك و عارف: 

 .رست است
رك سه بيت دي

بدون يار،:  دوم
 .رست است

رك سه بيت دي
اي يار،:  نخست

كني؟ در شرع ه 
 .رست است

گي پروانه به آتش
مان شيري كهه

 .رست است
  :ها ينه

نبايد دشنام دهي
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه
هايشان را شك بت

  .ستند

www.sanjeshse 

باش كوچك«
»بگو«فعل 

در 4گزينه  .1
مرجع ضمير

وگو با گفت
در 3گزينه  .1

ني همدم و
نواي ني راز
شكايت از ج
جملة خوشح

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
بسعشق ما ن

در 3گزينه  .2
همت پيران

معن اين بربنا
در 2گزينه  .2

:2در گزينة 
در 2گزينه  .2

مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
مجازات مي

در 1گزينه  .2
زندگو روزي 

ه! شير است
   

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
ن«: 1گزينه 

نادرست هس
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
ب«: 2گزينه 

نادرست هس

erv.ir
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@sanjesheduc 

همان «: 4 

  

: 3گزينـه   

 بـا عربـي   

ــ  » كليـف 

 .هستند
شـهر   ند و

نوجـوان را     
ايـد؟   كـرده  

گمـان   د و 
ش آنـان را  
رزنـد يـك     
نشـينانش   

رزند ف: رود
 است كـه  

نسـب را   و   

cationgroup

گزينه»  ميرند 

.ادرست هستند

»ميـدوار بودنـد  

ار جمله فارسي

تك«: 4گزينـه  » 

  .ستند

نادرست ه» مله

 شب گشت بزنن
دنـد كـه سـه ن
جاج سـرپيچي ك
آنان امتناع كـرد
فرا رسيد، گزارش

پـس اولـي فر .د   
بـه همن  كرده و

 اين ابيات را سر
جوانمرد آن /د 

 زشـتي اصـل و

مي«ـ » ندكني

نا» هاي زنده هي

امي«ــ  » گشـتند 

ساختا«: 4زينه 

»روزانـه «ــ  » ي   

نادرست هس» ده

ساختار جم«و  »

 دستور داد كه
دا ش پاس مـي 

دستورات حج ز
مأمور از كشتن آ
گامي كه صبح ف
شـان جويـا شـد
واالتشان تعجب

سپس. ته بودم
كند نياز مي ن بي

خـوبي ادب: ود 

 19/10/1399(  

مي«ـ »  هستند

ماه«: 4گزينه » 

گ برمـي «: 2نـه  

گز» هايي است ك

ن بـا خوشـحالي

انسانِ بيهود«: 4

»عدّوه«: 4زينه 

فت، به مردانش
شبانگاهي مردانش

كه هستيد كه ا
اي كه م به گونه

هنگ. ن آنهاست
امرش از ن داده و

س حجاج از احو
كشت گردن زده و

نسب داشتن ل و
فرمـو) ص(امبر 

5  

پنجممرحلة (ـر 

همان كساني« 
  .تند

»هاي زيبا  ماهي

گزين» وار بودنـد  

شكاين همان ا«

معلمـان«: 3نـه  

4گزينه » مسلماً

  

گز» قدرةً « ـ» فا

 را به دست گرف
ش. يابند، بزنند مي

ك شما: ن پرسيد
ودش پرداخت، ب

بزرگا ز اشراف و
ور به احضار آنان

پس .ك بافنده بود
ن نبود، آنان را گ

را از اصل نش تو
پيا. رم فالني بود

؛ هنـــدوازدهم 

:3گزينه » يرند
نادرست هست» د

اين«: 2گزينه  

اميـدو«ـ » هان
  .ستند

«: 3گزينه » ان

گزين» مشكل«ـ 
  

م«: 2گزينه » شد

. با ما رفتار كرد

عف«: 2گزينه  »

 زمام امور عراق
بعد از شامگاه م

مأمور از آنان. دند
ي خون به معرف

شجاع عرب يا از
حجاج دستو. ند

سومي فرزند يك
 اگر فصاحتشان
خور تحسين بود
ت كه بگويد پدر

سنجش

مي مي«ـ » كنند
ميرند مي«ـ » د

» زنده هستند

مسابقات جه«ـ  
نادرست هس» ند

دوستا«ـ » ستند
  .ستند

ـ» ت خوشحالي
.درست هستند

زياد ش«ـ » علّم

ي ما با فضلش

»مقتدرينَ « ـ» 

ن يوسف ثقفي
كه ب را ي كهكس
دستگير كرد ه و
اي، فخركنان يده

يا از جنگاوران ش
ه اطالع او رسان
س ند يك نانوا و

كه چرا .ياموزيد
درخ/ ب بياموز 

مرد كسي نيست

   
 

 .رست است
  :ها ينه

كمي«ـ » كساني
كنندمي«ـ » تند

 .رست است
  :ها ينه

شكارهايي را كه
 .رست است

  :ها ينه
»بازيكنان ايران

اميدوار هستن«ـ 
 .رست است

  :ها ينه
ها هس ين، اشك

نادرست هس» د
 .رست است

  :ها ينه
معلمان در حالت

نا» با خوشحالي
 .رست است

  :ها ينه
تكاليف روزانه مع

 .رست است
خداي: يح عبارت

 .رست است
  :ها ينه

أقوی من الّناس
  ن

مي كه حجاج بن
كگردن  و نند ك

 آنان را محاصره
م از آنان با قصي
زديكان حاكم يا

موضوع را به د و
دومي فرزن ده و

زندانتان ادب بيا
اد خواهي باش و

جوانم/ خود اينم 
  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ك«: 1گزينه 
كساني هست

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه 
در 4گزينه  .3

يرد ساير گز
ب«: 1گزينه 

ـ» مسابقه«
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ا«: 2گزينه 

تناسب ندارد
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

ب ...معلمان«
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
ت«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
ترجمه صحي

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
ترجمه متن
هنگام
را پاسداري
يافتند پس

كدا پس هر
كرد كه از نز
به حجاج دا

كنند حجامت
به فرز: گفت
خ كه مي هر

بگويد من خ
. پوشاند مي
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@sanjesheduc 

 

معـّرف « ـ 

cationgroup

.ه باشد نه ادبي

  .ورده است

ــ» اسـم الفاعـل

  .پيچي نكرد

  .كنند ي

  .شوند

 

داشته) خوش( ن

 كه به دست آو

  .ت هستند

ا«: 4گزينـه   »ي

  .شوند 

 19/10/1399(  

 .د

 .كردند

خارج شدن سرپ

نياز مي نسب بي
  .ادب ش و

 برترين مردم بش

 .دندداده بو ياد

 . بداري

كه نه زبان حالي

 به چيزي است

  .ت هستند

نادرست »حذوف

عـل مزيـد ثالثـي

امي ترجمه مي

6  

پنجممرحلة (ـر 

زدند ن گشت مي
 .ميد بود

ك شان افتخار مي
خ بر ]مبني[كم 

ن ز نداري اصل و
است نه دانش ف

نوريسخ دب و

 

يشان را  گذشته

يد مال را پاس
ح در/ كند   نمي

فقط سب انسان

نادرست »حذوف

فاعله مح«: 4نه 

م الفاعـل مـن فع

مضارع التز »ون

؛ هنـــدوازدهم 

ستگيري نوجوانان
ام زدند در بيم و

نسبش به اصل و 
حا ات از دستور

د كه آدمي را از
شريفنسب  صل و

توانند با اد ده مي
  .د

  .....زيرا 
.اي آنان بودند

 .بزنند

 .د

فتخار كردن به گ

تو باي ودارد   مي
نياز اش بي دگي

نس اصل و) زيرا (

فاعله مح«: 4ه 

گزين »للغائب« 

اسـم«: 2گزينه  

  )ّجاجِ ح 

  .ي

تعقلو«: 4گزينه 

سنجش

شامگاه، براي دس
ز شبانه گشت مي

و زدندمي  گشت
آن شب نان در

اي هستند نديده
ت كه داراي اص

پيش پا افتاد ه و
ي كه ادب ندارد

صرف نظر كرد ز
ها زاده اشراف ب و

ه گردن آنان را ب
خن آراسته بودند

اف  مدح كردن و

را پاس علم تو 
 افتخارات خانوا

/است ) چنان( 

گزينه» ماضٍ « 

ـ »ماضٍ «: 3 

» مفرده الحـاجّ 

الُح :ص( ّجاجِ 

ي است نه نقاشي

گ »يعلمون«: 2 

   
 

 .رست است
 حجاج بعد از ش
 از كساني كه ش

ها گ ن در خيابان
س جز آن نوجوان

 .رست است
ادب دو امر پسن 

وتمند كسي است
هاي ساده  پيشه

سبي ندارد كسي
 .رست است

شتن نوجوانان ص
وران شجاع عرب
ش نپذيرفتند كه

فصاحت سخ ي و
ن به آنان خوب

 .رست است
.ر از ثروت است

نسب را  اصل و
 سي 

نسبم و اصل و
 .رست است

  :ها ينه
: 2گزينه  »تعّلم

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مجهول
 .رست است

  :ها ينه
جمع تکسير و

  .هستندت 
 .رست است

جالحَ  ـ )رُ أَتَذکَّ  :
 .رست است

كاري معني كنده
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »َولَنذُکر

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
مأموران) 1
حكومت) 2
نوجوانان) 3
هيچ كس) 4

در 2گزينه  .3
دانش و) 1
همانا ثرو )2
فرزندان) 3
نس اصل و) 4

در 3گزينه  .3
حجاج از كش

از جنگاو) 1
مأمورانش) 2
به زيبايي) 3
پدرانشان) 4

در 1گزينه  .3
علم بهتر) 1
انسان با) 2
شعر فارس) 3
هرگز نگو) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1زينه گ
نادرست »بال

در 2گزينه  .4
ص( رُ أَتَذکِّ 

در 4گزينه  .4
به م :الّنقش

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

َو«: 1گزينه 
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@sanjesheduc 

به خاطر  »

 »إنّ «تش  

مؤمنـان و  «

» دوسـتان «

تـان يكـي    

ذكـر  » راث

cationgroup

»نشـيطينِ «: 4ه 

و مشـتقات »قـال

«: 3گزينـه  » د 

«شـده اسـت ـ     

پـدر و مادرت«ــ  

  .ت هستند

الميـر«و »  فقـر

وب بودن، گزينه

ق«ملـه و بعـد از    

كننـديكوكـاري  

ترجمـه نش» ضـاً 

  .رست هستند

ـ» و«: 4گزينـه  

نادرست» كردندي

ال«در » هـيچ «

 19/10/1399(  

به خاطر منصو» 

  .ت است

آيـد و اول جمل ي 

ني«ــ  » يانكسـ 

أيض«ده است ـ  
  .ده است

نادر» دانستيد ي

گ» نكه پـدرتان 

تشويق مي«: 3 

«ـ » همراهش« 

) انساني

7  

پنجممرحلة (ـر 

»نشـيطين«: 3ه 

درست»  للجنس

مـي» أنّ «تش  

ك«: 2گزينـه  » ي

ضافه ترجمه شد
ترجمه نشد »ضاً 

مي«: 4گزينه » د

حال آن«ـ » و«ـ 

گزينه »شده بود

:3گزينه » دبي
  .تند

علومويژة ( ن

؛ هنـــدوازدهم 

  .ند

گزينه» .آيد مي 
  .تند

الّنافية«: 4ينه 

و مشـتقا» علـم«

يانكس« است ـ  

اض» به نيكي«: 3
أيض«ده است ـ 

بدون ترديد«: 3

ـ» دودمان«: 2 
  .هستند

ن را كه برنده ش

اد«ـ » جهلي«ـ 
نادرست هست» ث

ي، زبان قرآن

سنجش

اي ندارن ت صيغه

حالّيـةبا واو  مّية
ل، نادرست هست

گزي »الّنافية«: 3

«و  »ظـنّ «د از 

  .ه باشد

ترجمه نشده »
  

3گزينه » سشان
در ترجمه نيامد 

3گزينه » ماناه«

گزينه» هستيد
نادرست ه» تان

شان تيم«: 2زينه 

ـ» كرداري«ـ » 
ميراث«ـ » فقر«

 عربي

   
 

 .رست است
حب حال مطابقت

 .رست است
  :ها ينه

حالّية اسمجمله 
ت با صاحب حال

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه  »الّنافية
 .رست است

 دو جمله و بعد

 .رست است
جنس بايد نكره 

 .رست است
  :ها ينه

»إّنـا«ـ » مؤمنان
.درست هستند
 .رست است

  :ها ينه
كالس«ـ » قديمي

»گاهي يا شايد
 .رست است

  :ها ينه
«ـ » دانستيد مي

 .رست است
  :ها ينه

ه... فتخاركننده 
ر حالي كه پدرت

 .رست است
  :ها ينه

گز» و«ـ » هفته
 .رست است

  :ها ينه
»گفتار«ـ » خير

«ـ » عملي«: 4 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
حال و صاحب

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
عدم مطابقت

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

وسط: توجه
  .آيد مي

در 4گزينه  .5
اسم ال نفي

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
ناد» صالحان

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ق«: 2گزينه 
گ«: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
اف«: 1گزينه 
د«ـ » است

در 4نه گزي .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
خ«: 2گزينه 
گزينه. نشد

erv.ir
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» هواپيمايي

شـهر   ند و
نوجـوان را     

ايـد؟   كـرده  
گمـان   ود  

ش آنـان را  
رزنـد يـك     
نشـينانش   

فرزند : رود
 است كـه  

نسـب را   و   

cationgroup

ه«ـ » نرسند« 

 شب گشت بزنن
دنـد كـه سـه ن
جاج سـرپيچي ك
آنان امتناع كـرد
فرا رسيد، گزارش

پـس اولـي فر .د   
بـه همن  كرده و

 اين ابيات را سر
جوانمرد آن /د 

 زشـتي اصـل و

ـ» شايد«: 4نه 

  .ت هستند

 دستور داد كه
دا ش پاس مـي 

دستورات حج ز
مأمور از كشتن آ
گامي كه صبح ف
شـان جويـا شـد
واالتشان تعجب

سپس. ته بودم
كند نياز مي ن بي

خـوبي ادب: ود 

  .پيچي نكرد

  .كنند ي

  .شوند

 

 19/10/1399(  

گزين» رسيدند ي

نادرست »متنعتُ 

فت، به مردانش
هي مردانششبانگا

كه هستيد كه ا
اي كه م به گونه

هنگ. ن آنهاست
امرش از ن داده و

س حجاج از احو
كشت گردن زده و

نسب داشتن ل و
فرمـو) ص(امبر 

 .د

 .كردند

خارج شدن سرپ

نياز مي نسب بي
  .ادب ش و

 برترين مردم بش

 .دندداده بو ياد

8  

پنجممرحلة (ـر 

مي«ـ » تأخيري

ُأم«: 4گزينه » 

 را به دست گرف
ش. يابند، بزنند مي

ك شما: ن پرسيد
ودش پرداخت، ب

بزرگا ز اشراف و
ور به احضار آنان

پس .ك بافنده بود
ن نبود، آنان را گ

را از اصل نش تو
پيا. رم فالني بود

زدند ن گشت مي
 .ميد بود

ك شان افتخار مي
خ بر ]مبني[كم 

ن ز نداري اصل و
است نه دانش ف

نوريسخ دب و

 

يشان را  گذشته

؛ هنـــدوازدهم 

مسافران ت«: 3ه 

  )يف نشد

َمنعتُ «: 2زينه 

 زمام امور عراق
بعد از شامگاه م

مأمور از آنان. دند
ن به معرفي خو
شجاع عرب يا از

حجاج دستو. ند
سومي فرزند يك
 اگر فصاحتشان
خور تحسين بود
ت كه بگويد پدر

ستگيري نوجوانان
ام زدند در بيم و

نسبش به اصل و 
حا ات از دستور

د كه آدمي را از
شريفنسب  صل و

توانند با اد ده مي
  .د

  .....زيرا 
.اي آنان بودند

 .بزنند

 .د

فتخار كردن به گ

سنجش

گزينه» ر بشوند
  .د

  )اد

اش ضعي اراده :ص

گز »ميَن فرحينَ 

ن يوسف ثقفي
كه ب را ي كهكس
دستگير كرد ه و
اي، فخركنان يده

يا از جنگاوران ش
ه اطالع او رسان

س يك نانوا وند 
كه چرا .ياموزيد

درخ/ ب بياموز 
مرد كسي نيست

شامگاه، براي دس
ز شبانه گشت مي

و زدندمي  گشت
آن شب نان در

اي هستند نديده
ت كه داراي اص

پيش پا افتاد ه و
ي كه ادب ندارد

صرف نظر كرد ز
ها زاده اشراف ب و

ه گردن آنان را ب
خن آراسته بودند

اف  مدح كردن و

   
 

 .رست است
  :ها ينه

سوار«ـ » برسند
نادرست هستند

 .رست است
حركت دا: ص( 

 .رست است
ص(ضعيف نكرد 
 .رست است

  :ها ينه
معلم« ـ »ُأمتنع

  ن
مي كه حجاج بن

كگردن  و نند ك
 آنان را محاصره
م از آنان با قصي
زديكان حاكم يا

موضوع را به د و
دومي فرزن ده و

زندانتان ادب بيا
اد خواهي باش و

جوانم/ خود اينم 
  

 .رست است
 حجاج بعد از ش
 از كساني كه ش

ها گ ن در خيابان
س جز آن نوجوان

 .رست است
ادب دو امر پسن 

وتمند كسي است
هاي ساده  پيشه

سبي ندارد كسي
 .رست است

شتن نوجوانان ص
وران شجاع عرب
ش نپذيرفتند كه

فصاحت سخ ي و
ن به آنان خوب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
ن» بشوند«ـ 

در 3گزينه  .3
حركت كرد

در 1گزينه  .3
اش را ض اراده

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ُأ«: 1گزينه 
ترجمه متن
هنگام
را پاسداري
يافتند پس

كدا پس هر
كرد كه از نز
به حجاج دا

كنند حجامت
به فرز: گفت
خ كه مي هر

بگويد من خ
. پوشاند مي

در 4گزينه  .3
مأموران) 1
حكومت) 2
نوجوانان) 3
هيچ كس) 4

در 2گزينه  .3
دانش و) 1
همانا ثرو )2
فرزندان) 3
نس اصل و) 4

در 3گزينه  .3
حجاج از كش

از جنگاو) 1
مأمورانش) 2
به زيبايي) 3
پدرانشان) 4
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@sanjesheduc 

 

  .ند

جملـه  » ل

سـم ال نفـی 

cationgroup

.ه باشد نه ادبي

  .ورده است

نادرست هستن »

  .وند

  .ت

تحمل«: 4 گزينه 

اس: 4گزينـه  . رد 

داشته) خوش( ن

 كه به دست آو

»متعدٍّ « - »ارع

شو ي ترجمه مي

اسم فاعل است »

صفت است» رة

گيـر ت فتحه مي

 19/10/1399(  

 . بداري

كه نه زبان حالي

 به چيزي است

  .ت هستند

مضا«: 4گزينه 

  .ت هستند

ع التزامي فارسي

»مبشِّرين«: 4نه 

متأّخرة«: 3زينه 

هميشه حركت س

  .تند

9  

پنجممرحلة (ـر 

يد مال را پاس
ح در/ كند   نمي

سب انسان فقط

نادرست» مبني«

گ »عوله الحّجاج

نادرست» مبني«

 

مضارع »يْذکر نْ 

گزين. صفت است

گز. ع نشده است

جنس سم ال نفی

نادرست هست »ن

؛ هنـــدوازدهم 

تو باي ودارد   مي
نياز اش بي دگي

نس اصل و) زيرا( 

«: 4گزينه » الزم

مفع« -» )ع(د 

«: 4گزينه  »ول

  )واِحداً 

 .شود داده مي

  .دارند

أن«: 3گزينه » ك

ص »مسرورة«: 3

چون با واو شروع

اس: 3گزينه . رد

غافلون«: 3ينه 

سنجش

را پاس علم تو 
 افتخارات خانوا

/است ) چنان( 

ال«: 2گزينه  »)

حرفه الزائد«: 3

اسم المفعو«: 2

و :ص( واَحداً   

اي مشخص شده

با هم تضاد د »ه

كال يحزن«: 2ه 

3گزينه . ر است

نيست چ حاليه 
  .نكره است »

گير تنوين نمي س

گزي »المديرُ «: 2

   
 

 .رست است
.ر از ثروت است

نسب را  اصل و
 سي 

نسبم و اصل و
 .رست است

  :ها ينه
)تعّرف(ماضيه 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه  »للغائبة
 .رست است

  :ها ينه
گزينه  »مفعول

 .رست است

 -)َتقِفزَ  أن: ص
 .رست است

هاي م  در زمينه
 .رست است

تهعافي«و  »رض
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »إن زالت

 .رست است
  :ها ينه

خبر »مسرورون
 .رست است

  :ها ينه
»هم ينتصرون

»شجرة«ت چون 
 .رست است

  :ها ينه
سم ال نفی جنس

  .گيرد نمي 
 .رست است

  :ها ينه
2گزينه  »قوّيين

www.sanjeshse 
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علم بهتر) 1
انسان با) 2
شعر فارس) 3
هرگز نگو) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1زينه گ
در 2گزينه  .4

ص(َتقِفُز  أن
در 4گزينه  .4

جايزه نوبل
در 3گزينه  .4

مرض«كلمات 
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
إ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ه«: 1گزينه 
ه استوصفي

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

اس: 2گزينه 
»ال« جنس

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ق«: 1گزينه 
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  ﴾راً

ود زوده شـ   
  

غييرناپـذير   

دارد كه بـا  

اي «سـت    

ـا معرفتـي   

و نخواهـد    

منـوا ال  ن آ 

ي يتشخصـ 

ـم ايشـان   

عـالوه بـر    

  .شود ي

cationgroup

طاء ربك محظور

يمـانش افـزا زه     
﴾نونفت هم ال ي

سـنت تغ ﴾تنـه   

صي را بر عهده د

 دليـل اختيـار ا

ي نيست و يا بـ

و دل بـه مهـر ا

لـذينا ايهـا يـا  ﴿

دروني ناآرام و ش

رخواست از جسـ

عنـي اسـت ي ت  

ي از طبيعت مي

بك و ما كان عط

وسـت هـر انـدا
 اَن يقولوا آمنا و

شـر و الخيـر فت 

تقيم نقش خاص

م خودنيا آن ك

كه در آن معرفتي

بيند و هي را نمي

﴿ي اسـت و آيـة   

شود شخص د مي

ن نيست زيرا در
  .يت است

اليـتدر و شـرك 

گيري هي و بهره

 19/10/1399(  

والء من عطاء رب

اننـد كفـة ترازو
لناس ان يتركوا

ـ لنبو ﴿د  اوكم ب

امل به طور مست

م ينكدا اين  فر

از عملي است ك

ن بست آيات اله

شكيل نظام الهي
  .د

 طاغوت باعث م

مان حيات ايشان
 توحيد در ربوبي

ش ﴾مه احداحك 

هاي اله ي با نشانه

)نسانيم ا

10  

پنجممرحلة (ـر 

 نمد هوالء و هو

ايند مؤمن به ما
احسب ا﴿رمايد 

گويد مرگ را مي

لل عرضي هر عا

ين كهت و شعر ا

سيار ارزشمندتر ا

 را به روي جهان

تش) در گرو(ون 
وع مطابقت دارد

پذيري از فرمان

زمبه  محدود) ص
ن موضوع بيانگر

و ال يشرك في
  .دارند

ت موجب آشنايي

ويژة غيرعلوم(

؛ هنـــدوازدهم 

كالً﴿رساند   مي

فرما  امتحان مي
فر طه خداوند مي

ت تغييرناپذير م

روح است در عل

ر و تصميم است

آگاهي باشد بسي

و چشم انديشه
  ...تابد ي

حيد عملي مرهو
با اين موضو) عي

ميال نفساني و ف

ص( مررسول اك
شان است و اين

ن دونه من ولي و
ان را بر عهده د

 بر جهان خلقت

( ين و زندگي

سنجش

ت امداد رانه س

دربارة مراتب) 
د و در اين رابط

سنت ﴾فة الموت
  .گويد ي

شي از نفس يا ر
.  

ل از موارد تفكر
  .ت دارد

ساس معرفت و آ
  د نماز

ار غفلت شد وفت
ميهر رخسار تو 

عد اجتماعي توح
ملي بعد اجتماع

 بودن در برابر ام

شخص رجت از 
اني و معنوي ايش

ما لهم من﴿قابل 
ه سرپرستي جها

ت قوانين حاكم

 دي

   
 

 .رست است

ـ اين آيه شريفه
 .رست است

ع(صادق  امـ ام
شو افزوده مي يز

 .رست است

كل نفس ذائف﴿ـ 
مي الهي را يتال

 .رست است
ـ اراده ناش  58و 

.ي متفاوت است
 .رست است

ـ گزينش و عمل  
ن موضوع مطابقت

 .رست است
ـ عملي كه براس  

مانند. گيرد ت مي
 .رست است

ي گرفسك اگرـ   
ـ مه دارد با شعر
 .رست است

ـ تحقق بع  34ـ 
نفي شرك عم( ﴾

 .رست است
ـ تسليم  33و 

  .ته باشد
 .رست است

جدرخواست حاـ 
 از حقيقت روحا

 .رست است

ـ نقطه مق  19ـ 
راني هستند كه

 .رست است
ـ بازتاب شناخت

www.sanjeshse 
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 و هـدايت    

يـا ايهـا   ﴿  

 زبان حال 

بـا آيـة    ت
گر وجـود  ن 

شـه  نقو ت  

در پـي آن   
يد براي او 

قـدر الهـي    

رگم فقـط     

cationgroup

ـدي از نصـرت

باشد با آيـة مي

ز اين رو دائماً با
  .ست

ستا    صفات الهي
بيـاني جهـان  عن

ز اراده خدا اسـت

گزينـد و د رمـي  
ل انحراف از توحي

ضاي الهي بـه ق

 و زنـدگي و مـر

منـ است و بهـره  

خدا در پيدايش م

ازمند هستند از
اندركار امري ا ت

رحمت و ساير 
گيرند يعن وند مي

ده انسان بعد از

 راه توحيـد را بر
كند و احتمال ي

ضقتوان از  ان مي
  ).ريزدينمكه 

هـايم  و عبادت

  اي ظالم
  .دارد

 19/10/1399(  

﴾ماء و االرض

دي جهان به خ
  .فهوم است

ن به خداوند نيا
 هر لحظه دست

وقدرت  ،حكمت
داو خود را از خ

م است يعني اراد
  

آن كس كه: ت
ي او را تهديد مي

فعال ارادي انسا
ك به ديوار محكم

بگو همانا نماز«
  .فهومي دارد

  يطاني ش

ها ني از حكومت
د ﴾عدوكم اولياء

  .ريد

11  

پنجممرحلة (ـر 

م بركات من السم

 استدالل نيازمند
هم مف ...ب تهي 

خست خلق شد
دني خداونيع ﴾

اوند و نشانگر ح
موجودات وجود

بطه طولي حاكم
.است) ضاق(وند 

با عبارت) ث نبوي
دهد خطراتي مي

ختيار است در ا
ريزد ب كج كه مي

وند است با آية 
ارتباط مف) دگي

هاي وسوسه رابرب 
  ستوار
  داوند

رويگردان ⎯⎯←
خذوا عدوي و ع
ن را دوست نگير

ت

؛ هنـــدوازدهم 

معليهلفتحنا ﴿ر 

ه مقدمه دوم از
از آب دبوري كه 

ش مانند لحظة نخ
﴾يوم هو في شأن

بخش خدا تجلي
رد يعني تمام م

  .ود

و اراده انسان راب
اوخد آن با اراده

حديث) (ص(رم 
ت دوست قرار م

ساز شكوفايي اخ
 بردن از ديوار ك

صانه خداوي خال
اخالص در بند( »

نفوذناپذيري در
ه علم متين و اس
ش معرفت به خد

⎯⎯ ﴾ من الحق

ال تتخ﴿ق با آية 
و دشمن خودتان

 علت

سنجش

رامؤمنان پرهيزك
  .هي است

ت كه مربوط به
ابر ر خشكعشو 

 پس از پيدايش
كل ي﴿كنند   مي

در حد خودش ت
مطابقت دار ﴾ض

شو  محسوب مي

م مقدر جهان و
و تحقق آ) قدير

شريف پيامبر اكر
ش را براي حضرت

س ي جهان زمينه
پناه) ع(م علي 

بندگي موضوعش
» جهانيان است

ن :﴾سه فاستعصم
دستيابي به: هي

افزايش: اي الهي

كفروا بما جاءكم
تطابق ﴾ال اله﴿ت 

يد دشمن من و

   
 

 .رست است

جام مفرـ   66و 
 سنت توفيق اله

 .رست است

ـ اين عبارت  7و 
و ﴾ي اهللاقراء اللف

 .رست است
ـ موجودات 9و 

لهي عرض نياز م
 .رست است

ـ هر موجودي د
سماوات و االرض
ي از آيات الهي

 .رست است
ـ بين نظا  56و 

تق(س علم الهي 
 .رست است

ـ اين حديث ش  
ل و عمل خويش

 .سترست ا
ـ قانومندي  55و 

بق فرمايش امام
 .رست است

ن بيت كه ماي ـ
ت كه پروردگار
 .رست است

-47-46   
ه عن نفستدود را

 از لغزش و تباه
ها  آيات و نشانه
 .رست است

و قد ك﴿ـ  19و 
قسمت ← ﴾هللا

اي كه ايمان آورده
 .رست است

   34و 

www.sanjeshse 
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به پيشگاه ال
در 1گزينه  .6

ـ  11صفحه 
اهللا نور الس﴿

اي خالق و آيه
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در 1گزينه  .7

ـ  43صفحه 
براي خداست

در 3گزينه  .7
-48صفحه 

و لقد﴿) الف
انعتمم) ب
تفكر در) ج

در 1گزينه  .7
و 35صفحه 

ال اهللاالاله ا﴿
اي كساني ك

در 4گزينه  .7
و 33صفحه 
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 ﴾يـل شـ   

  .د

د آب را بـا  

لصانه براي 

نـي كسـي    
عملي بعـد  

عملي بعـد   

cationgroup

ربا و هـو رب كـ

ثير بسزايي دارد

دانيم كه خداوند

 

خال) مداوم(د را 

باشـي يعنـ و مي
ع بيانگر شرك ع

 تحقق توحيد ع

ي رغل اغيراهللا اب

ت و با ديگران تأث

د يعني مي. ست

 .آيد  دست مي

روز كارهاي خود

آيا تو ضامن او) ر
ود و اين موضوع

ه مورد ناشي از

 19/10/1399(  

  حي
  ر

قل﴿كه با آية  ت،

  يد در ربوبيت

 ـ خود ـ خلقت

ضاسقتقدير و  ين

خالصانه خدا به

ر 40هر كس ): 
  

اي پيامبر. (فت
دي او نخواهد بو

محرومان هر سه

)ساني

12  

پنجممرحلة (ـر 

ز آرامش روحر ا
شخصيت ناپايدا

است   در ربوبيت

توحي ←قصود 

روابط ما با خدا

هميب اعتماد به 

از راه بندگي خ ه

)ص(يامبر اكرم 
.ري خواهد شد

 معبود خود گر
مبر ضامن و هاد

الم و حمايت از م

نسعلوم اويژة 

؛ هنـــدوازدهم 

برخوردار و پايدا
آرامي انسان و ش

توحيد ﴾ي شأن

وي سر منزل مق
  د در واليت

ها در ر گي انسان

  
   الهي

  

سبب به نوشيم ي
  .شود مي ي

  ماني
  پذيري ليت

كهاست قي يقح

پي. شود ها مي ي
زبانش جار ش بر

ي نفس خود را
 نظر گرفت پيام

 با دشمنان اسال

و( ن و زندگي

سنجش

ثابت و پت خصي
ناآ ← نفساني 

كل يوم هو في﴿

مخلوقات به سو
توحيد ←) هان

  عمليحيد 

ن حاكم بر زندگ

توفيق الهي ←
امتحان ←ها 
امتحان الهي ←

 رفع تشنگي مي
يگبب رفع تشن

ت يا پشيمضاير 
مسئول ←كند 

ديدار محبوب ح 

ها و تباهي  لغزش
لبشق حكمت از 

كسي را كه هواي
عنوان معبود در

 ـ عدم دوستي

 دين

   
 

شخ ←بندگي 
ن در برابر اميال
 .رست است

قسمت ـ  10و 
  .اردومي د

 .رست است
ـ هدايت م 19و 
فرمانروايي جه( 

توح ← انسان 

 .رست است
ـ شناخت قوانين

 .رست است
   70و 

←نيتان  بر پاك
ه  بر همه انسان

← و هميشگي 
 .رست است

ـ آبي كه براي ر  
ها آفريده كه سب

 .رست است
  

←لت و آزرم 
گي عتابي كس ك

 .رست است
 

←وه اخالص 
 .رست است

ـ حكمت مانع  
هاي دهد چشمه
 .ترست اس

ـ آيا ديدي آن ك
س خود را به ع

  
 .رست است

قق عدالتتحـ 
  .ست

www.sanjeshse 

اخالص در ب
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و 20صفحه 
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خدا انجام د
در 2گزينه  .5

ـ  33حه فص
كه هواي نفس
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ـ 35صفحه 
اجتماعي اس
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هر . دانند ي
شـتر ابـراز        

ت و فضلي 

ي دردنـاك   

  )زمندي

ذن و ارادة   

تيـاري تـا     

كننـد كـه    

cationgroup

ت پيوسته او مي
گي خـود را بيش

را در جوار رحمت

 و آخرت عـذابي

فقر و نيا( دارد 

اثرگـذاري بـا ا(

  .طابقت دارد

نـة در فعـل اخت

ر شدند تصـور نك

ا نيازمند عناياتر
 نـاتواني و بنـد

آنان رودي زه ب 

ع شود در دنيا

مطابقت »...سي

(رسـاند    را مـي 
  .م است

 ميوه اخالص مط

با گزين .ن است

آنان كه كافر: د

 19/10/1399(  

ر خودكنند و  مي
شـتر احسـاس و

﴾لهم في رحمة
 . كند

يان مؤمنان شايع

ال تكلني الي نفس

حيد در ربوبيت
ن صراط مستقيم

 عنوان باالترين

ده و اختيار انسا
  .د

كردند و فرمودند

13  

پنجممرحلة (ـر 

  

خدا را احساس م
نياز به او را بيش

فسيدخل﴿ست از 
ي راست هدايت

سيار زشت در مي

اللهم ال«ة دعائي 

خداوند است توح
صالح و پيمودن

ناشدني به صف

رادگر اكه بيانن 
مطابقت دارد ،د

  لهي 
  ب الهي

برابر يزيد ايراد ك

؛ هنـــدوازدهم 

  ت
﴾...هللا ابغي ربا 

طف و رحمت خ
ن ،دا بيشتر شود

 به او عبارت اس
ي خود به راهي

ارند كارهاي بس

با جملة ﴾ ...س 

ارادة خ و  با اذن
ع ايمان و عمل ص

هاي وص ت پاداش

در جنگ صفين 
گيرد ر انجام نمي

امداد ال ←ياء 
 رحمت بر غضب

ب در شام و در ب

سنجش

  ل عمر

توحيد در واليت= 
قل اَغير اهللا﴿ ←

اه دائماً ساية لط
اش با خد رابطه و

ه خدا و تمسك
 ايشان را به سوي

ني كه دوست د

يا ايها الناس﴿فة 

به مخلوقات كه
فتن اين موضوع

با موضوع دريافت

)ع(حضرت علي 
ايم آن كار نكرده

 برابر دعوت انبي
سبقت ←كار 

كه حضرت زينب
.................  

   
 

 .رست است
 

  بب آمرزش
  دفع بال 

ايش طولفزا ←
 .رست است

  19و 
=جهان خداست 
←حيد در واليت 

 .رست است
گاآهاي  ـ انسان  

خود و انسان به 

 .رست است

ـ ثمرة ايمان به  
ويش در آورد و
 .رست است

گمان كسان ـ بي

 .رست است

ـ آية شريف 10و 
 .رست است

مات و عنايات به
تحقق ياف رايطش

 .رست است
ـ اين بيت ب 49

 .رست است
فرمايش ح -61

ا ارادة كاري را ن
 .رست است

-72  
ها در دن انسان

هكاگنا بندگاني 
 .رست است
اي ك ـ در خطبه
.دهيم  مهلت مي

 .رست است
   88و 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
 23صفحه 

سب ←دعا 
←صدقه 

←صله رحم 
در 3گزينه  .6

و 20صفحه 
فرمانرواي ج

توح نتيجهو 
در 2گزينه  .6

10صفحه 
چه معرفت

  .كند مي
در 4گزينه  .6

78صفحه 
از جانب خو

در 2گزينه  .6
ـ  89صفحه 
  .دارند

در 3گزينه  .6
و 11 حهفص

در 2گزينه  .6
رساندن كرام

و ش) ندخداو
در 1گزينه  .6

ـ50صفحه 
در 1گزينه  .6

-62صفحه 
امزماني كه 

در 1گزينه  .6
-73صفحه 

دو دسته شد
حفظ آبروي

در 4گزينه  .6
ـ  75صفحه 

اگر به آنان
در 1گزينه  .7

و 90فحه ص
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كه با آية . 

cationgroup

..زوي عارفان آر
  .ه است

  .ود

  .ت

ت آفرمايند نهاي
انة خداوند آمده

شو ر ربوبيت مي

 19/10/1399(  

   آن

حس فاعلي است

  .ب دهد

ف يم) ع(م علي 
ث بندگي خالصا

بيانگر توحيد در

  

  .شود ده مي

.  

  .گردد باط مي

  .ر است

   ديني

14  

پنجممرحلة (ـر 

گناه و عادت به

خاطر خدا باشد ح

تواند فريب  نمي

اما ست كها ص
 دو موضوع بحث

داوند است كه 

 ﴾قل هواهللا احد
  ﴾ي

ناميد» شناسي ن

خواهد بود» يي

  »رويم مي
استنب» خداست

برخوردار»  الهي

هاي ف و اقليت

؛ هنـــدوازدهم 

  اه

گ جيهتو ←ت 

يت خالص به خا

 مؤمن خالص را

ترين ميوه اخالص
رند چون در هر

  ﴾بكم

 ـ خير رسان خد

قل﴿ وحيد يات←
هللا خالق كل شي

انسان«سان دارد 

گوي تناقض«سان 

ز باالييم و باال م
 او نيز به سوي خ

  .شاره دارد

عقل و پيامبران

معارف

سنجش

بدتر از گنا ← 
  گناه

تلالض در وادي 

نيست اگر ني لي

هاي ت كه انسان

يعني باالت ،شدني
مطابقت دار »...و

  ﴾عبده
ان اهللا ربي و ر﴿

  ك عملي
حيد در ربوبيت

←تقادات ديني 

قل اهللا﴿ ←وند 

استعدادهاي انس

ونه تجليل از انس

ما ز/ رويم  ا مي
ست و بازگشت

سان و حيوان اش

ع«ل از موهبت 

   
 

ك شمردن گناه
آثار گ ← قلب 

خطرناك سقوط
 .رست است

-45  
اعلحسن ف همان

  .درستي است
 اقرار كرده است

  .رستي است
 .رست است

  42و 
ناش هاي وصف ش

هايم و  و عبادت
 .رست است

  30و 
فاع ﴿←يدي 
﴿ ←دي توحي

 .رست است
  33و 

شرك ← ﴾هواه
توح ← ﴾ خير

 .رست است
  18و 
به مجموعة اعت ه

ش انحصاري خداو

 .رست است
ه يك مكتب از ا

 .رست است
ي مادي، هر گو

 .رست است
ز درياييم و دريا
ي انسان از خداس

 .رست است
مرز مشترك انس

 .رست است
ن به سوي كمال

www.sanjeshse 

كوچك) الف
قساوت) ب
پرتگاه خ) ج

در 3گزينه  .7
-48صفحه 

نيت ه) الف
عبارت د) ب
شيطان) ج
عبارت د) د

در 1گزينه  .7
و 49صفحه 

دربارة پاداش
همانا نماز«

در 4گزينه  .7
و 32صفحه 

زندگي توحي
بيني ت جهان

در 3گزينه  .7
و 34صفحه 

ه هاله اتخذ﴿
فان اصابه﴿

در 2نه گزي .7
و 19صفحه 

اعتباردهنده
بخش هستي

  

    
در 1گزينه  .5

شناختي كه
در 3گزينه  .5

هاي در مكتب
در 2گزينه  .5

ما ز«از بيت 
آغاز هستي«

در 4گزينه  .5
به م» غرايز«

در 1گزينه  .5
هدايت انسان
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  .ت

  .گيرند  ن مي

  .است» اوند

  .ند

سامان يافته است

  .ت

  .ت

ز آن نيرو و توان

  .شت

 در پيشگاه خدا

 19/10/1399(  

  .واهد بود

كن معرفي مي» ن

س» هاي خاصي ت

را دارا است» دات

معرفي شده است

هاي ديگر از  بت

مراه خواهد داش

ساس مسئوليت

 

15  

پنجممرحلة (ـر 

تر از حيوان خو ت

جتماعي بودن آن

  

سنت«و » وانين

  .ست

روح تمام عباد«

 اخالقي انسان م

  .ست

ن قرار دارد كه

را به هم»  بودن

  .گردد مي 

  .ت

  .ت

  .خداوند است

احس«و فداكاري 

  .شد

 .است» ودانگي

؛ هنـــدوازدهم 

، پست»لت كند

اج«ه حيوان را 

.سازد مي» برها

قو« كه براساس 

قابل تعريف اس» 

است و » د خدا

هاي  و آلودگي

اس» اخالص«ان 

ه در وجود انسا

منشاء عمل«يد 

»ايمان«علم به 

  .است 

 

است» ن مذهبي

ت به جهان است

خ» حكمت«ت 

سان براي ايثار و

باش مكتب مي» ي

ميل به جاو«ي 

سنجش

جنبة معنوي غفل

ها امتياز انسان به

انواع جب«ريخ را 

است» ي محكم

»خدا«ر رابطه با 

ياد« اهل ايمان 

شة تمام مفاسد

هاي انسا خواهي

 بزرگي است كه

ن حقيقي در آي

عمانع تبديل » ي

»ايمان«درخت 

 .گرداند متاز مي

ايمان«ت انساني 

رايي انسان نسبت

ي مبتني بر صفت

 معاد محرك انس

بيني الهي جهان

ين گرايش فطري

   
 

 .رست است
از ج«صورتي كه 
 .رست است
تنها» ركسيستي

 .رست است
د است، تار معتق

 .رست است
نظامي«ت داراي 

 .رست است
ي انسان، تنها در

 .رست است
نويگاه مع تكيه

 .رست است
به عنوان ريش» ي

 .رست است
ه مبارزه با خودخ

 .رست است
به عنوان بت» ن

 .رست است
ه به صورت ايمان

 .رست است
غريزي و نفساني

 .رست است
بيانگر ميوة د» ح

 .رست است
مان را از علم مم

 .رست است
ترين تجليات عالي

 .رست است
گر منشاء پوچ» ي

 .رست است
دن جهان هستي

 .رست است
بتني بر مبدأ و

 .سترست ا
ج«عاد الزمة بعد 
 .رست است

گ در انسان مبي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
انساني در ص

در 2گزينه  .5
ديدگاه مار«

در 3گزينه  .5
ماركسيسم

در 1گزينه  .5
جهان خلقت

در 3گزينه  .6
خود حقيقي

در 2گزينه  .6
ترين ت بزرگ

در 4گزينه  .6
خودخواهي«

در 2گزينه  .6
ترين راه مهم

در 3گزينه  .6
خود انسان«

در 2گزينه  .6
وقتي عقيده

در 1گزينه  .6
هاي غ ميل«

در 1گزينه  .6
عمل صالح«

در 1گزينه  .6
ايم» التزام«

در 4گزينه  .6
سرچشمة ع

در 1گزينه  .7
تفكر مادي«

در 3گزينه  .7
دار بود هدف

در 1گزينه  .7
در بينش مب

در 4گزينه  .7
اعتقاد به مع

در 3گزينه  .7
ترس از مرگ
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اقعيـت بـا     

ه ياد آورده 

اسـت كـه    
مفعـولي  » 

  »يست؟ر ن
رد (داريـم        

يـد مثبـت     

ب بـه نظـر         

رد (داريـم         
ت و اثـر آن   

  »ت؟
رد ( شـود    

). 4و  3ي 
د، با توجه 

در  wasل  

ستند، نه ه

 نگـاه يكـم    

cationgroup

دگاه آسـماني وا

زبان به 10به ن 

)سـه فرزنـدش   
»بـه يـاد آوردن  «

رآورند، اينطو مي
سـاختار معلـوم د
هـاي جملـه باي

روزهـا مضـطرب

اختار مجهـول د
اق افتاده اسـت

خواند، اينطور نيست
و جملـه برقـرار

هاي رد گزينه(شد 
ر زمان حال باشد
 با توجه به فعـل

 بزرگ و پرهزين

ـرن بيسـت و ي

  

مرگ از ديـد«م 

كردن صحبت ن

رزند از ميـان س
re   به معنـاي»

فق به حساب م
ـس نيـاز بـه س

در انته tagجه، 

سـت كـه ايـن ر

ـه نيـاز بـه سـا
ًا در گذشته اتفا

  ).2 گزينة 

نا هرگز آن را نخو
معمول ميان دو
ه بايد مثبت باش
بود اين فعل در

در ضمن. ست

ئول اين اشتباه

  فت كردن

وامع مدرن در قـ

شنري، ورودي

 19/10/1399(  

مفهوم»  از بدنم

روان در خاصش 

ترين فر كوچك( 
ememberعل 

مويك دانشمند 
فاعلي اسـت، پـ 

در نتيج. في شود

دليـل اس همين

اسـت، در نتيجـ
ي مصاحبه قطعا

رد( كامل است 

 بود، بنابراين مين
تا رابطه علت و م
در انتهاي جمله

اگر قرار ب. شود ي
ه قطعاً گذشته ا

  ).4و  

 افرادي كه مسئ

ن كشيدن، درياف
   كردن

ي مربوط به جو

ل كلمه در ديكش
  ز، نمره

16  

پنجممرحلة (ـر 

اند فسي ساخته

ه خاطر توانايي

“the young

ن فاعل براي فع
  ).4و  3

او را به عنوان يك 
»حساب آوردن

ود كه جمله منف

هشده است و به 

مفعـولي ا» زدن 
دن و دعوت براي
هوم زمان حال

اهميت العات بي
استفاده كرد ت »

د tag در نتيجه 
شكل نوشته مي

ان اين جملهزم 
1هاي  رد گزينه

پاسخي از وقت 

بيرون) 2 
گيج) 4 

وضوعات اخالقي

مدخل) 2 
امتياز) 4 

  انگليسي

؛ هنـــدوازدهم 

چند روزي قف/  

به ن سه فرزند او

gest of his th

ي ديگر، نقش اين
3رد گزينه (ريم 

كميراد بسيار 
به ح«به معناي  

few شو باعث مي

كاري زنگ زده ش

زنـگ ز«معناي 
ه، عمل زنگ زد
 و اين دقيقاً مفه

با كلي اطالهمراه  
»بنابراين«عناي 

كند،  منفي مي
ه نيز به همين ش

،در نتيجه. رفت
ر( جمله پي برد 

در اسرعنيم تا 

اي از مو  گسترده

سنجش

يم از عالم خاك
  .گردد ي

ن فرزند از ميان

hree childre

وياز س). 2ينه 
ختار مجهول دار

دانم، افر  من مي
regardي فعل 

w ديگر، كلمة 

.(  

براي مصاحبه كا

به م callي فعل 
مله به مفهوم ج

يدار شده است

كننده سيار خسته
به مع so كلمة 
neve جمله را

در زمان گذشته
گر م شخص مي

ه گذشته بودن

كن الشمان را مي

  
  

به طيف، زنامه

  
  

   
 

 .رست است
غ باغ ملكوتم ني

استنباط مي» ت

 .رست است
ترين كوچك«: مله

”enي اين جمله 

رد گز(رد است 
يجه، نياز به ساخ

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

few peo براي
از سوي). 4و  2

)2و  1هاي  زينه
 .ست استر
به برادرم ب«: مله

my brot براي
با توجه). 3و  1

طراب اكنون پد
 .رست است

بسي آن كتاب«: له
الي اول، بايد از

erمة كل). 4و  3

د readكه فعل 
Min  بايدs سوم

توان به ه نيز مي
 .رست است

ما تمام تال«: مله
  ».يم

 دن، بخشيدن
 دادن

 .رست است
گزارش روز«: مله
  

 ، معضل

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
مرغ«از بيت 

عظمتي است
 

 
در 1گزينه  .7

ترجمة جمل  
  ».شود مي

فاعل اصلي  
مشخصاً مفر

در نتي. است
در 3گزينه  .7

ترجمة جمل  
opleنقش   

2هاي  گزينه
رد گز(شود 

در 4گزينه  .7
ترجمة جمل  

  ».رسد مي
therنقش   

1هاي  گزينه
در قالب اضط

در 2گزينه  .7
ترجمة جمله  
در جاي خا  

3هاي  گزينه
دقت كنيد ك

naبه فاعل 

ابتداي جمله
در 2گزينه  .8

ترجمة جمل  
دريافت كنيم

عفو كرد) 1  
ترتيب د) 3  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

».اندازد مي
موضوع،) 1  
 نتيجه) 3  
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ضـروري  ] 

 را تحمـل    

ـراي شـما     

  ».كنم

ش را تـرك   

  

رد ( داريم 
رد (  باشـد   
  .شود

  ن

ك قـرار داد   
ta   در ايـن

cationgroup

الزم و[شـرفته  

  ي، بالفاصله

توانـد وزن مـن

  دست آوردن

مـومي عـالي بـ

  تاق، مايل

 تنهايي شروع ك
  يحت

رفت كه شـغلش

  ندرت

».يس ادامه داد
  سيس كردن

ساختار مجهول
ـاختار مجهـول

a (ش استفاده مي

ي خود برگرداندن

I sup را مـالك
agالك سـاخت    

ورة آموزشي پيش

فور) 4 

ت ـه آيـا آن مـي   

به د) 4 
  .دقت كنيد

عم  يك آمـوزش 

مشت) 4 

ب و كاري را به
نصي) 4 

گهان تصميم گر

به ن) 4 

و سپس به تدريس
تأس) 4 

  .رد

  ن

به سر نتيجه نياز 
تواند قبل از سـ

specifica are

جايي را به سر
  ن، شناختن

pposeتـوان   ي

مشخصـاً مـال ).

 19/10/1399(  

ها را براي د تاب

  ضروري

ن نگران بودم كـ

  كردن
د »يزي يا كسي

 انجام دهيم تا

 سگزار

دا كردم تا كسب
 ت

خوبي نبود و ناگ

 ور مؤثر

آورد و صدا در مي
 ن كردن

استفاده كر» اما«

  دن
جر شدن، تركيدن

فعولي است، در
ت قيد حالت نمي

designe ally

كردن، چيززين
فتن، درك كردن

نمي tagساخت 
)3رد گزينـة  (د 
  .باشد مي
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يا او همة آن كت

الزم،) 3 

ا منام ،د داشت

ييدأت) 3 
ل كردن وزن چي

الزم است آنچه 

سپاس) 3  ز

را پيد قدرت  اين
قدرت) 3 

در شرايط خحي 

به طو) 3  ن

چه كسي دارد ص
درمان) 3 

bu  به معناي»

فهميد) 2 
منفج) 4 

مف» راحي كردن
spe به عنوان ق

ed(علي مجهول 

جايگز) 2 
پذيرف) 4 

براي س). 1گزينة 
را مالك قرار داد

don’t they م

؛ هنـــدوازدهم 

لم پرسيد كه آي

 ي

 پل چوبي وجو

 ردن
تحمل«ه معناي 

آ هستيم كه ه ر

آميز جو، مسالمت

گران، سرانجام
 د

روحش او از نظر 

اگهانر ناگهاني، ن

 كرد تا ببيند چ
 دن

utد از كلمة ربط 

d  طر«به معناي
cificallyقيد 

p  ساختار فعدر

رد گ(جود ندارد 
له وارة وصفي ر

ta ب آن مناسy

سنجش

آموزان از معل ش

اخالقي) 2 

 از رودخانه يك

ادعا كر) 2 
support yo به

آماده و مشتاق

صلح ج) 2 

ها كار براي ديگ ل
عملكرد) 2 

گ ناگهاني پدرش

به طور) 2 

اي مكث  لحظه
ارائه دا) 2 

بايد ،ملهج 2ن 

  
  

designي فعل 

ي ديگر، جايگاه ق
.p.p قبل ازموالً 

 كردن
   كردن

كلي در جمله وج
 tag نبايد جمل

the كه  ،استag

   
 

 .رست است
يكي از دانش«: مله

 ه
 .رست است

براي عبور«: مله

  كردن
 our weight

 .رست است
ما همگي آ«: مله
.«  
 م

 .رست است
بعد از سال«: مله
 

 .رست است
پس از مرگ«: مله

  مكرر
 .رست است

معلم براي«: مله
 ردن

 .رست است
 وجود تضاد ميان

 .رست است
 فرزندكردن 

  چيزي بودن
 .رست است
dictiona براي

از سوي). 3و  2
ز قيد حالت معم

 .رست است
ه كردن، تأكيد ك
 دادن، تقويت ك

 .رست است
به طور ك areي 
براي ساخت). 4

ey regardت 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».داند مي
برجسته) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».كند
حمايت) 1  
به اصطالح  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

فراهم كنيم
قابل فهم) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
انتخاب) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».كند
به طور) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
مكث كر) 1  

در 4گزينه  .8
با توجه به  

در 2گزينه  .8
بزرگ ك) 1  
مخفف) 3  

در 1گزينه  .9
riesنقش   

2هاي  گزينه
از). 4گزينة 

در 4گزينه  .9
برجسته) 1  
افزايش) 3  

در 2گزينه  .9
فعل كمكي  
4رد گزينة (

جمله، عبارت

erv.ir
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  .ست

 بعـد  سال 

 ايـن هنـر    
ل دنيوي و 
ـه تجريـد   

. رفـت   مـي  
 زيـر نفـوذ     

 دوره، ايـن 
با  پردازي م

cationgroup

----------. 

ترين اس نزديك -

دويست آن شه

محتـواي. دنـد   
ن شكوه و جالل

آن بـ ةشـيو . ست
كـار  آرماني به

كـاري راونـا، ك  

ا در. گرفـت  كل 
حجم و چهره ش

 ------------

---------- به

 د؟

  

نقش كه شد اخته

ن برخـوردار بود
ها وحدتي بين ك

عني امپراتور اس
آ هاي روحاني و
شـكوه موزاييـك

شـك بيـزانس  ـر 
نمايش پويايي، و

 19/10/1399(  

--------.  

است كه نكته ن

از نظر معنايي ب 

كند  توصيف مي

  دهند ح مي

زي اشاره دارد؟
  

 .يافت

  

مركزي سا و لي

زمـينـري خـاور   
، در اين موزاييك
يك فرد واحد يع
ه  نمايش زيبايي

اي، به قالب پرش ه

هنـ» طاليي صر
و تحرك عاطفي،
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-------------

تأكيد بر اين »...
  رند

يده شده است،

به بهترين وجه

---.  
 عمومي ترجيح

ست به چه چيز
]يا نه[ تي است

ادامه خواهد  --
خوب باشدنزل 

طول نقشه دو از 
  .شد رار

و سـنن هنـمي 
به عبارت ديگر، 

هبي در وجود ي
صر تزييني براي
 اصطالح دخمه

عص سومين«، )ي
ع بيان. شد يك

مومي هنر

؛ هنـــدوازدهم 

----تند به جز 
  بود 2019

.،  2019نوامبر 
اعتقاد ندا بزرگ

خط كشي 3راف 

جود در متن را ب
  .شود

-------------
ي را به آموزش

ط كشيده شده اس
مدارس دولت  در

-------------
در منز]  تدريس

تركيبي با حيت
تكر )مت مقدس

رومـ   ري يوناني
.كند نعكس مي

ت سياسي و مذ
ي تخت و عناص

هاي به نقاشي ة

ميالدي 1412 ه
موزايي نقاشي ين

 درك عم

سنجش

 چيست؟

زير درست هست
 سردتر از سال 

با اين حال، در ن
انفجار بز تئوري 

در پاراگرزير آن 
  »ها يافته« 

تار اطالعات موج
ش انجام مي فاوت

 ------------
ته آموزش خانگي

زير آن خط 1ف 
هتر از آموزشب

---------ورد 
براي[يك معلم 

وره صدر مسيح
ا صوفيا يا حكمت

هاي هنر ث سنت
 و درباري را من

اب انطباق قدرت
هاي  خطي و رنگ

ةپيراي ز قالب بي
  . گرديد

سده( بيزانس ي
جايگزي چوب ي

   
 

 .رست است
وان براي متن چ

  چيز
 .رست است

تن، تمام موارد ز
كل جهان 201

 .رست است
با«نده از گفتن 
به ي هستند كه
 .رست است
“eviden كه ز

findi به معني
 .رست است

 موارد زير ساخت
متف بين دو چيز
 .رست است

توان فهميد كه
ن سطح پيشرفت

 .رست است
كه در پاراگراف 

موزش در خانه ب
 .رست است

ًال با بحث در مو
شود ي  باعث مي

 .رست است
در د مقدس زار

سانتا(  اياصوفيه
 .رست است

ي راونا از ميراث
مذهبي ةو جنب

د شده، كه بازتا
هاي خ ت و طرح

ب هنر مسيحي ا
ولمسيحي متح
 .رست است

امپراتوري پاياني 
روي نقاشي و ري

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
بهترين عنو  
آغاز همه چ  

در 3 گزينه .9
براساس مت  
10در سال   

در 1 گزينه .9
هدف نويسن  
دانشمنداني  

در 1 گزينه .9
 ”nceكلمه  

ingsكلمة   

در 4 گزينه .9
يك از كدام

اي ب مقايسه  
در 4 گزينه .9

از متن مي  
آموزان دانش  

در 3 گزينه .9
 ”it“كلمه  

آيا آماينكه   
در 2 گزينه .1

متن احتماال  
چه چيزي 
 
   
 

در 2گزينه  .1
مز كليساي  

كليساي در
در 2گزينه  .10

هاي موزاييك
آميختگي د
اُخروي ايجاد
گرايش داشت

تيبربدين ت
امپراتوران م

در 3گزينه  .10
قرن دو در  

ديوار نقاشي

erv.ir
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ي چـورا در       
 نيـز  نوعات

 سرآمد، به 

تزاعـي بـا   
تزيينـي   ةي

ي اجتماعي 
ـا كـاربري     

ي متقـارن،  
 چهار پـر،  
 گسـترش  
ي سـفالين،   

ن و تكـرار   
انوري سن 
در سـطح،     

هاي  رنگاره

 شرقي هاي
 شـهر  در ه 

 درون از و 
 چهارگوش

قـرار   آن ي 
 فضـاي  .ـد 
 مراسـمي   

 ديگـر  از ـر 
 بـه  بينه ل
 بـه  ورود و 
 فضـا  ايـن  

 مـال  و ـت 

 پـنج  ـادل 

cationgroup

حـراب كليسـاي
مصن ساير و س

بيزانس حكومت

قي، جمادي و انت
نقوش، حاشي ةع

هاي يت در موقع
هـاي بـزرگ بـ س         

 با روش اجرايي
هاي  جديد گل

ع،با دايره و مرب
هـاي ها، تابوت ه

اجرايي متقـارن 
قوش تلفيقي جا
 گيـاه، واگيـره د
ن با كاربري ديوار

ه ر ميراثعناص ا
ويتالـه سن بناي

داشـته  مياني ي
چ يا گوش هشت

بـاالي در زيبـا  ي 
شـد مي ها غرفه ن

آنجـا در خـاص 
تـ پرتـزيين  و ـر 
اتّصال ةحلق. بود 

راهروهـا  از ـور 
.كردنـد  دت مي

مشـ و استحمام

معـ و پيمـود  ـي 

ي رسـتاخيز، مح
مقدس كتاب سازي

ح عمر ها عثماني

ي، گياهي، تلفيقي
 رديفي، مجموع
، نقوش انساني
اقي در مقيـاس

ساني و جانوري
هاي ربست نقش

هاي هندسي ب ه
ي، نقاشي، سكه

 انساني با روش
 انگور، كنگر، نق
 دو سوي يـك
ن حاشيه و متن

با روميـ   وناني
بن و امروزي بول

فضاي از بلندتر 
ه معموالً بينه ي
كـاري كاشـي  يـا 
فضاي ميان به ب
خ در روزهـاي  و 

تـ وسـيع  و تـر  ق 
دولتمردان و ن

عبـ از پـس  گان
عاد بخشيد، مي 
ا به و بيارامند ي

مـ روز يـك  ـول 

 19/10/1399(  

قاشـي ديـواري
مصورس در بلكه

عث يالدي توسط

  :شد
ني، جانوري انسا

جانبي كرار يك
نيلوفر آبي، هما،
سـي، چنـد اتفـا

  .ها بافته دست
گياهي، انسزاعي، 

عه نقوش و كار
د براساس شبكه

بري ي سنگي، گچ

اهي، جانوري و
هاي جديد انار،
 قرينه دو پرنده
 هماهنگي ميان

يو هنر دوره اين
در استانب صوفيه

سطحي ها غرفه
فضاي. بود  شده
يـ آجـري  يينات
مناسب نور ورود
بـود  شهري مع

عميـق هـا  غرفـه  
بزرگان و اعيان ص
دگكنن استحمام 
فضا به اي گونه 

سكوهاي سنگي

طـ در كـاروان  ه 
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نق( رود مـي  ـمار 
ب نبود، كليسايي

مي 1453 سال ر

باش شرح زير مي
 در كنار نقوش

 نقش منفرد، تك
گل دوازده پر، ن
ي و نظـم هندس
فالي، سنگي و د
 كنار نقوش انتز
در سطح، مجمو

هاي جديد ركيب
هاي ي ديوارنگاره

 كنار نقوش گيا
ه  كاربست نقش

هاي جديد كيب
 به سوي مركز،

ا در. گرفت شكل
اياص عظيم يساي

غ. بود هايي غرفه
تعبيه كن كفش

تزي با گنبدي كه
و سبب حوض ة

تجم مكان و شي
از اين قسمت 
مخصوص محل 
معموالً. بود در ن

مه حالت و ابد،
س روي توانستند ي

كـه بود مسافتي

؛ هنـــدوازدهم 

شـ به دوره اين 
ك نقاشي و ماري

رد نستانتينوپل
  .داوم داشت

هاي تاريخي به ش
حني و پيچيده

بندي در تركيب
ي جديد سرو، گ
 اصـول معمـاري

اي، سف ي، شيشه
ي و پيچيده در
مستقل، تكرار د
اي انساني در تر
جزييات با كاربري

  .ها بافته ست
ي و پيچيده در

سازي و  حاشيه
گرا در ترك بيعت

ها  پيچش ساقه
  .ها بافته ست

نين ش ژوستي ن
كلي دو آن حاصل

غ داراي و مفصل
ك عنوان به هايي

ك داشت، قرار ي
ةهندس با اهنگ

پيرايش كارهاي ،
يك معموالً. فت
اين. گفتند مي ن

ميان نام به ضايي
تا مي سقف از كه
مي كنندگان مام

م كه گفتند مي 

سنجش

هاي ويژگي از ها
معم به محدود ها
كن شهر تصرف ا

تد اروپا در مدتي

ه سنتي در دوره
طوط صاف و منح
قارن و تركيبي د

هاي كاربست نقش
يد مبتنـي بـر

وف، اشياي فلزي
ط صاف و منحني

بندي نقش م يب
ها نگور، مجسمه

تلف، توجه به ج
غي انساني و دس

ط صاف و منحني
جانبه، تكرار يك

هي و انساني طب
بندي شعاعي، ب

ي و سنگي، دس

زمان در بيزانس 
ح كه لفيق شد

م تزييناتي با يع
ه حفره آنها زير ر
حوضي آن مركز 
هما و مشبك ي

گو، و گفت لباس،
گرف مي انجام لي

نشين شاه آن به 
فض خش حمام،

ك كمرنگي نور و
استحم و داشت 

منزل يك را گر
  .بود ر

   
 

ه نقاشي در هدان
بيزانس تنه هنر
با. شدند خلق ي
م تا آن هنري ي

 .رست است
 طراحي نقوش س

استفاده از خط 
ي متقارن، نامتق

اي و كا دي دايره
هاي جد تركيب

اي سنگي، ظرو
ستفاده از خطوط
تركيبي در تركي
ا، گياه كنگر و ا

هاي مختل  جهت
ي سنگي و مفرغ
ستفاده از خطوط

بندي تك ر تركيب
دال، نقوش گياه

، تركيب)لچك( 
بري، اشياي فلزي

 .رست است
هنر طاليي صر
تل خوبي به )ريه
  .بود يا

 .رست است
وسي فضايي بينه

در و بوده مرتبط
در. اي بود دايره

نورگيري معموالً 
ل درآوردن براي 

نقّالي و خواني مه
اصطالحاً كه د

بخ ترين گرم عني
و رطوبت گرما، 

بري آهك نات

 .رست است
يكديگ از انسراها

كيلومتر 30دود 

www.sanjeshse 

استاد مهارت
ه ).استانبول

ارزشي با آثار
هاي سنت اما

در 1گزينه  .10
هاي ويژگي

:هخامنشي  
روش اجرايي

بند و تركيب
مختلف در ت
ها ديوارنگاره

اس: اشكاني  
نامتقارن و ت
ها انواع برگ

در سطح از
هاي مجسمه

اس: ساساني  
در سطح در
مروو، شير د

سازي گوشه
ب سنگي، گچ

در 1گزينه  .10
عص نخستين  
سو و ايران(

رواناي ايتالي
در 3گزينه  .10

سرب يا بينه  
مر هم به نيز
د ندرت به و

و رفتگ مي
محلي بينه
شاهنام چون

بو ها قسمت
يع خانه گرم
خانه به گرم

تزيين معموالً
  .بپردازند

در 3گزينه  .10
كارو ةفاصل  

حد فرسنگ،

erv.ir
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معمـوالً   ـه 
واقـع   آن ر
سـجد  م) ي 

سجد اضافه 

 .اسـت  يـاد 
 داراي آنهـا 
. دادنـد  مي

ة بقيـ  بـه  ت 
 را درونـي  

مهـم   صـل 
 هشـتي  ـه 

 به نيز طي
 به نيز ياط

عوامـل   از 
 آنكـه  بـر  ه 
جاهـاي   در

 با آنها اري
ال   ط، اتصـ 

 فضـاهاي  و
 در هـا  جـره 

 و )ضـخيم 
 )قبله به ت
 آنهـا  در ي 
 و شرق در 

پرسـتي   ت 
. كـرد  ـاده 
هنـر   اليـي 

 نمايشي، ي
 سـاخت  .ت 

  .فت

 رنگ سرخ 

cationgroup

كـ است، بوده د
در محراب كه ضا

زمسـتاني(الشتا 
 آنان به اين مس

زي روز و شب ي
آ ةهمـ . ك دارند

م نشان خانه هل
نسـبت را خـود  

فضـاي  بـه  حرم 
اص ويژگـي  اين. 
بـ متصـل  داالن 
احي بوده، خانه 

حي دو اين. ست
آسـمان  و سـبزه 

عـالوه هندسـه، 
ت  سـبت  د اهميـ

معما همسازي ،
حيـاط در اغچـه 

و هـا  رواق ،هـا  ن 
پنج و درهـا  دن
ض ديـوار ( جـرز  ن

پشت( نشين تان
زنـدگي فضـاهاي 

ها و اصطبل رها

بـت يـادآور  را ها ل
آمـ گياهي و سي

طال عصـر  ومين
هاي جنبه با مراه
گرفـت قـرار  جه
يافت رواج زمان ن

سياه و زمينه به
  .ه است

مساجد همه صلي
فض اين. باشند ي

ا ه شبستان بيت
هاي شكل خيمه

اختالف دماي و 
اشتراك هم با ح
اه به را هايشان ي

تـزيين،  و تگي 
نـامح ديـد  فتـه، 
است بوده مكن

.اسـت  بـوده  ه 
اهالي زندگي ل

ا شده مي گرفته
س سـايه،  نـور،  ،

اين ه. شد مي ده
نس بـه  را ختلـف 

ها، خانه كلي رح
با و حـوض  ادن

ايـوان ي، ايجـاد  
داد قرار و ها بان 
بناها، ساختن ف
تابست بخش دو ه
ف از خـدماتي  ي
انبار بهداشتي، ي

تمثال و خاستند
تزيينات هندس ش

د و گرديد كوفا
هم) كالسيك ره

توج مورد ديواري
اين در سالمي نيز

قوش به رنگ س
رنگ بوده  سياه
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اي اصفضاه از ي
تابستاني مي و ي

تصوير مربوط به
ي مغولي و به ش

كم بارندگي زان
طرح كليت در ها
زيبايي ةهم ها ه
تـورفت بـا  خانـه  

گرف مـي  قـرار  ي
ممغير خانه طحيا

ه مورد سالم توجـ
محل كه اندروني

گ نظر در خانه د
آب، هـوا،  كه ند
ديد جزء تا كل ز
فضاهاي مخ و د،
طر خصوصيات ر

د بنا، قـرار  ميان
مركـزي حيـاط  ه
سايه بادگيرها، 

سقف در گنبدي
به سكونتي هاي

فضاهاي تفكيك 
فضاهاي ها، طبخ
  .نزنند هم

برخ مخالفت  به
گسترش براي را
شك غربي اروپاي 

دور( يونان ستاني
د هاي و نقاشي ك

اسال دورة هنر ي

گون، نق يوه سياه
خ سفال و زمينه
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يكي شود، مي ده
زمستاني شبستان

ت .است ستون ن
هاي جري با قوس

ميز. باشد مي ك
آنه كه دهد، مي 

خانه اين. اند شته
ورودي تنها .ت

ورودي از بعد كه
ح و دروني باغ 
اس از قبل زمان 

حياط ا بر عالوه
مرِد مهمانان از ي

داشتن قرار كزي
از هاي خانه خش

داد مي شكل را 
يگرد از .ساخت 
مي در سايه پر و 

به رو فضاها هاي
انواع ، ساختن

گ و قوسي هاي م
فضاه جر، تقسيم

ها خانه اين يات
مط مانند خدماتي

ه بر را زندگي ي

نگاري شمايل با
ر زمينه توقف، ن
و بيزانس در ي
باس هنر گرايي ه
موزائيك هاي شي
ها مايه نقش از 

در شي. اج يافت
ش به رنگ سرخ

؛ هنـــدوازدهم 

گزارد نماز در آن
ش داراي مساجد
بدون ديگر عضي

هفتم تا دهم هج

خشك و گرم واي
نشان ناحيه ين

داش مركزي ياط
است بوده ساده و

ك هشتي فضاي 
به ديد خانه، درِ
از كه كرده مي 

ع ها خانه از ضي
پذيرايي ن براي

مرك حياط يك ر
بخ ةهم در سي

آن تك اجزاي ك
مي معين فضاها
عميق هاي حياط

ه پنجره و درها 
اند بوده خانه هم

فرم از ن، استفاده
آج و گل خشت،

خصوصي ديگر ز
خ هايفضا ةهم

فضاهاي آسايش 

ب مسيحيان از ي
اين. گاري شدند

نگاري شمايل دداً
و اسطوره گرايي

نقاشي در ماشاگر
استفاده و )برابر

  .شد

گون رو ن و سياه
، نقوش)گون سياه

سنجش

د كه مسجد ةيد
اكثر م. است انه
در بع و ستون با

سده ه ة در ميان

هو و آب داراي 
اي سنتي هاي انه
حي به رو و بوده 
و تزيين كم ها، 
.است كرده مي 

د بودن باز با تي
بيان را اشراف م

بعض در. است نده
آن اطراف ضاهاي
در خانه فضاهاي
هند نظم .بودند
تك كرد، مي ص
ف با ساير را شان

حي وان به ايجاد
قرارگيري و باز 

مه فضاهاي جزء
آن خنكاي و ين

خ مصالح از فاده
ا. اشاره كرد) ه
ه كه گردد مي ب

و آرامش تا ند،

گروهي ميالدي، 
نگ شمايل هنر ف

مجد بعد، به دي
گ طبيعت دوره، ن
تم در همدردي و
عرض ب و طول( 

باش ك ماتهورا مي

گون ظروف سرخ
س ةعكس شيو(ن 

   
 

 .رست است
سرپوشيد بخش 

مرد و زنانه خش
ب مساجد از ضي

باشد كه ان مي

 .رست است
ايران مركزي ت
خا معماري در ك

درونگرا و تراكم
خانه بيروني ند

مشخص خارجي
كه حت اي گونه 

عدم و رونگرايي
رسان مي حياط ه

فض كه داشته، ي
فضة هم .داشتند

ب يمركز حياط 
مشخص را ي طرح

ارتباطش و داده ر
تو مي كه. است ه

فضاهاي با دگي
ج اغلب كه خانه،
زمين زير از تفاده
زياد، استف خامت
قبله به رو( شين

موجب تفكيك ن
شو دور چشم ز

 .رست است
نهم هشتم و ي

توقف و ركود عث
نهم ميالد سده 
اين رد گرفت ل

رنج و حس جاد
يوناني چليپايي

 .رست است
ر مربوط به سبك

 .رست است
ظ) آركائيك(هن 

گون  شيوه سرخ
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زند فضاهاي

خ در باز نيمه
ديوارها، است

ضخ با سقف
نش زمستان و

اين .باشد مي
از خانه غرب
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ـيال بـراي    

 كـاخ  ايـن  
 و خانـه  ض 
 هشـت  رح 

 تـرين  نـگ 

 را از جـالل 
 كمربند آن

 روي زنـان 
 بـه  را خـود 

 ثروتمنـد  د 
 هـاي  رچـه 

ي بـاختري  
ثير أيـت تـ  

ة د اسـتفاد    
تاب، مانند 
ب آراسـته   

 در رفتنـد، 
 بعد در ند،
 و داشـت  ش

 امـروزي  ي 

 با پـالن  ي
 براسـاس ه  

cationgroup

طوط نـرم و سـ

.بينـيم  مـي  ويه 
حـوض اين طراف

طـر. اسـت  شـده 
هماهن نمايـانگر  

ج و جلوه و ميان
آ روي و وشيدند

ز .اسـت  شـده  ل 
خ شـال  زن و د

افـراد ولـي  بـود 
پار در كـه  ساني

 ديرهاي اروپايي
كردند و اهمي مي

ـاي آنـان مـورد
 صفحات اين كت

 و جانوران غـرب

گر نمـي  قـرار  ي 
داشتن اساسي ي
گسترش نيز ض

معنـاي بـه  مايي

كليساي به بارتي
كـه كليسـاهايي 

گيري از خط بهره
  .شود

صـفو واخر عهد
ا در. باشد مي ن
ش ساخته هايي ق

بهشـت،  هشـت 

روم از لباس اي
پو مي كتان م يا

وصـل ه يكديگر
مر .انداختند مي

ب صـندل   آنـان  
دوره ساس نقوش

ر گرفت كه در
ها م كتاب ي رو

هـ مـدتي شـيوه   
جنس: ور است

هاي پرندگان يه

دولت ساسـاني ز
نقشي مسلمانان 
ربض تا و شد مي ع

پويانم نمونة رين

عب به كه اييكيل
ك )3 .يافت رواج
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در اين تصوير ب 
ش انگيز، ديده مي

او به مربوط شت
مزين و گنبدي ي

اتاق آن كنج هار
ه. بناست طراف

  .باشد مي آن

ها شكن و چين 
ابريشم زا بلند ي
به هايي حلقه با 
م سر بر را آن اه
كفـش بستند ي

ن و ايرانيان باس

راهباني قرا ةهد
ود را صرف كار
ع فن چاپ، تـا م
ر ديرهاي مذكو

ماي شده و نقش 

ممتاز طبقات در
ورود هنگام  به

شروع شارستان 
  .گرفت مي رار

تركينزد كه بز ك

باسيل پالن )1: 
ر كليسا ساخت 
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.باشد السكو مي
ا ي ساده و خيال

بهش هشت كاخ ر
سقفي و باال در 

چه روي و ايوان
دار اط ستون وي
آ داخلي هاي شي

تاب، و ود، پيچ
هايي آستين با ته

كه طال، از چك
گا. دادند مي قرار

مي جواهرنشان ه
لب جالل و جلوه 
  .بود 

سازي آنها بر عه
 سراسر عمر خو
تي پس از ابداع

ترين آثار رجسته
بافته وش درهم

د كه مردمي تع
ساساني دولت ي

دل از بازار ساني
قر نيز رو كاروان 

يك حركت زا يم

:شدند مي ساخته
در رومي هاي ن

؛ هنـــدوازدهم 

 سنگ در غار ال
ر به شكليال فرا

در را ي اصفهان
و نورگيري يين
 چهار باغ، سمت

راهرو فاقد فقط 
نقاش هم در و ي

بو ايران و رم ن،
راست و بلند ايي

كوچ هايي قطعه 
ق ها بر شانه مي
سينه سنجاق يا

بيزانس، وشاك
شده اقتباس شد

سيحي و مصورس
اين راهبان. دند

حدي بود كه حت
از بر» فارن ديس

، كه آن را با نقو

مرات و باغات رها،
فروپاشي در كه 
ساسا شهر در .د
هاي راه يرسم ر

فري پنج در آن ة

س در پالن الگو 
پالن از به تقليد 
  .شدند مي 

سنجش

شده بر روي قر
يي گوزن در حا

مكتب معماري ي
پاي در حوضي با 
س چهار به رو ي
و است قزوين ي
خارجي ماين در 

يونا هاي لباس ر
ها پيراهن زن و 

يا چرم از بها ران
رو »يپاال« چون

ي قفلي  سنجاق
پو در .پوشيدند ي
ش ديده مي يمش

كتب مسة ي تهي
برد نيا به سر مي

هاي ميانه به ح ه
انجيل ليند«اب 

ست گوساله بود،

بازار ها، خانه ت،
بخش اين تند،
شد مشهور )وني
در و داد مي كل

ةگسترد طرح و 

نوع سه راساس
كه مدور پالن 

ساخته مركزي

   
 

 .رست است
وط به طراحي نق
م، حركت و پوياي

 .رست است
هاي كاخ با فاوت

زيبايي مياني ي
فضاي مياني مت
سلطنتي كاخ يه

هم صفويه، ران
 .رست است

تأثير تحت زانس
مرد .گرفتند ن

كمربندهايي گر
چ بلندي شال د

با و آورده است
نرم مي چرم از 
ابريش و زربفت ر،

 .رست است
 .رست است

هفتم ميالدي ةسد
ه حالت تارك دن

آرايي سده  كتاب
كتا. گرفت ر مي

آن زمان، از پوس

 .رست است
محالت از مركب 

داشت قرار رستان
بيرو شهر( ربض 

شك را ود محالت
 .رست است

سوخته شهر ن

 .رست است
بر مسيحيت، در

)2. است عروف
و م محوري پالن
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7آذر به اندازه  
 .شنبه استج

 

+ =2 29 12
 

 تصوير، حالت

بستگ» فركانس«
 

   
 

.درست است

.درست است

Aع  BC
Δ

را  

3
 :است، داريم 5

.درست است
عرض مستطيل ح

.درست است
مثلث كناري برا

 .رست است
25هم خرداد تا 
پنجرشنبه يعني 
.درست است

15=تطيل برابر 
.درست است

حدب همواره از
  .داشته باشد
 .رست است

«صوت به بسامد 
.درست است
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5
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ع xاگر 

د 3گزينه  .133
م 3جمع 

در 1گزينه  .13
از دوازده
ربعد چها

د 4گزينه  .13

قطر مست

د 2گزينه  .13
آيينه مح
حقيقي د

در 1گزينه  .137
سرعت ص

د 2گزينه  .138
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F /=1 8  
  

T = θ +  

تر از  بيش 

Av v<  
  

ء و انـدازه        

استفاده   از

 در تقـارن   
يجـه نـوع   

cationgroup

Fθ + ⎯⎯8 32

θ=+ ⎯⎯⎯5273

Aر در مقطع 

Bv P⎯⎯→

ـه مـابين اجـزا

قبل رد و هر با

وت خواهد بـود
در نتي. هـد بـود    

  اصل
 برنولي

F= °⎯⎯⎯→122 12

C T°⎯⎯→ = 3

صل برنولي فشار

A BP P>

 نسـبت و رابطـ

ك سفيد بپوشانيد

  .اند يل شده

ساوي نيز متفاو
ن معكـوس خواه

 19/10/1399(  

/= θ +2 1 8

K°323

است مطابق اص 

  

 حاصـل وجـود

ها را با پالستيك

در    
ي  
ـه   
در 

ع و  

ائم الزاويه تشكي

وع تقارن، نوع تس
ع نظيـر در آنال

24  

پنجممرحلة (ـر 

 θ =32 5

Bتر از مقطع  م

اين نظم. هاست

ر است رويه آنه

ـاوي االضـالع د
هـا شـعاع دايـره  

ضلعي حـداقل بـ
مثلــث د 4ب بــه 

تساوي االضـالع
  . ت

ن و دو مثلث قا

 تنها به لحاظ نو
ال ولي جهت اضـ 

سيم فني

؛ هنـــدوازدهم 

C°5 

كم Aر مقطع 

وعي نظم در آنها

كشي بهتر  نقشه
  . كنيد

مثلـث متسـ 6 
آوردن ش دسـت  

ض nولي هر . د
ضــلعي محــدب 

 و يك مثلث مت
شكيل شده است
 متساوي الساقين

شكل اولي است
ي مساوي است

 ترس

سنجش

 

 
ي سرعت آب در

طبيعي وجود نو

خته رسم و ميز
ز و نمدار پاك ك

ضلعي منتظم به
سباتي نظيـر بد
ضلعي كاربرد دارد

6 ترتيــب هــر 
  .زيه است

ساوي الساقين
اوي الساقين تش
چپ از دو مثلث

صل مساوي با ش
ل با شكل اصلي

  .ت

   
 

.درست است

.درست است
معادله پيوستگي

  .ست

 .رست است
هاي ط اي پديده

 .رست است
ظت بيشتر از تخ
 با دستمال تميز

 .رست است
 تقسيم شش ض
ي از مسائل محا
محاطي شش ضل
مثلــث و بــدين

مختلف قابل تجز
مثلث متس 3ط از 

مثلث متسا 4ز 
ست و چاسمت ر

 .رست است
مواره شكل حاص
واره شكل حاصل
ن معكوس است

www.sanjeshse 

د 2گزينه  .13

د 3گزينه  .14
با توجه به م

اس Bمقطع 

 
 
 
  

در 2گزينه  .14
ها از ويژگي  

  .آنهاست
در 2گزينه  .14

براي محافظ  
روي آنها را

در 4گزينه  .14
هر چند كه
حل بسياري
محيطي و م

(n )− م 2
هاي م حالت

شكل وسط  
در مجموع ا

دو شكل س  
در 1گزينه  .14

تقارن هم در
محوري همو
تساوي در آ
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ـرار نـدارد     
ره مثلثـي     

  ) ط
خطي كـه   

ز ثقـل تـا    

 و كوچـك      
 ف دو قطـر   

cationgroup

ه رأس در آن قـ
ه جـانبي همـوا

غلط 4گزينه ( هي
. موازي نيست

د كه تكه مركـز

 شـعاع بـزرگ
بايسـت اخـتالف

هي از هـرم كـه
لي وجـوهباشد و

  . موازي است
زيسـت و  
حه جبهي 

د و وش مي

ـود و نـه   

و نه جبهد وش ي
 و ساير محورها

  .شود ي

كند ه تقسيم مي

 
   

رابر بـا تفاضـل
با اشد پـس مـي  

 19/10/1399(  

وجه. اند مشترك
هر چند ضلعي ب

 صفحه جبهي م
مواز Yمحـور        

بهي كه با صفحه

ميده ممواجهه نا

م ناميده مي شـ

يده مينتصب نام
صفحات تصوير

جبهيه ناميده مي

يانه را به دو تكه

5سـوم يعنـي   
ر خواهـد بـود

اي بر رده و اندازه
با مي 1 برابر 

25  

پنجممرحلة (ـر 

ي در يك رأس م
اند هوت قاعده مي

ي نيست ولي با
يسـت ولـي بـا م
 نتيجه خط جب

  .ست
X موازيست و م

موازيست و قائم

موازيست و من 
با هيچ كدام از ص
ي است و خط ج

مل ترسـيمي  

قي قطرهـا و  

اين نقطه هر مي 

يك س GMكه 
 فاصله نيز كمتر

 به هم وصل كر
اندازه داده شده

؛ هنـــدوازدهم 

هاي آن جز يكي
ق. شوند ميده مي

از محورها موازي
صـوير مـوازي ني

عمود است در) 
نتصب عمود اس

Xبا محور  حتماً

م Zبا محور  ماً

Yبا محور تماً  

موازي است و ب 
موازي) جبهي(و 

عم 18معلوم به 
  :ست است

  م 
 مركز محل تالق

  .ديگركل به ي

.مثلث همرسند

AMاندازه تك ،
G تا ضلع از اين

قطر راس از دو 
ي كه ايم از آنجا

سنجش

ه ت كه همه وجه
هاي جانبي نام ه

كه با هيچ كدام ا
 از صـفحات تص

)جلو(حه جبهيه 
فحه بر صفحه من
خ عمود باشد ح

 
عمود باشد حتم

ه عمود باشد حت
)عرض( yور 

فحه تصوير جلو

حاط در دايره م
خط راس 14س و 

 قطر عمود بر هم
م چهار قوس به

  .ع دايره
صال نقاط حاصل

Gمركز ثقل م ،
  .و سوم است

M متري ميانه ي
Gفاصله نقطه 

  .است 1 

سأه بيضي، دو ر
كنيم ن جدا مي

  .شد

   
 

 .رست است
چند وجهي است

هاي ديگر وجه ه
 .د

 .رست است

 .رست است
ي، خطي است كه
صب با هيچ يك
ن محور بر صفح

همچون اين صفح
ر صفحه نيم رخ

 )غلط 1گزينه 
ر صفحه افقيه ع

  )غلط 2نه 
ر صفحه جبهيه
صب تنها با محو
 باشد تنها با صف

 .تسرست ا
ضلعي مح 12يم 

قوس 4ه شامل 
رسم دو :و دوم

رسم: م تا ششم
شعاع برابر با شعاع

اتص م تا هجدهم
 .رست است

Gثلث در نقطه 
س دوأوم و تا ر

سانتي 15 اندازه 
خواهد بود ولي ف
ينه كمتر گزينه

 .رست است
هبي از ترسيم ش

(a را روي آن −
باش 2برابر  2)

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
هرم يك چ  

قاعده و وجه
شكل هستند

در 4گزينه  .14
 
 
  
  
  
 

در 3گزينه  .14
خط جبهي  

صفحه منتص
همچون اين

ه موازيست 
خطي كه بر  

گ(نه جبهي 
خطي كه بر  

گزين(جبهي 
خطي كه بر  
صفحه منتص  

دبر آن عمو
در 1گزينه  .14

جهت ترسي  
كه. نيازاست

مرحله اول و
مرحله سوم  

و با شعدايره 
مرحله هفتم  

در 1گزينه  .14
هاي مث ميانه

ضلع يك سو
با توجه به  

متر خ سانتي
كه تنها گزين

در 1گزينه  .15
اي در مرحله  

−(b بيضي
a b)−2 2

erv.ir

45

46

47

48

49

50



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ـيط هفـت   
4برابـر        

كنيم كـه   ي

مودي تيره 

cationgroup

محـ. يـره اسـت  
ع سـه ضـلعي ب

فحه را رسم مي

چنين خطوط عم

ط در همان دايـ
ين انـدازه ضـلع

ماي سوم هر صف

همچ. ده نداريم

 19/10/1399(  

عي منتظم محا
بنـابرا. اسـت  )

جـم  

و نما يافته و نم

دو نماي داده شد

26  

پنجممرحلة (ـر 

زه ضلع سه ضلع
: )=14 7 20

  .اهد بود

ه م و ب
صـورتي   
تگي و         
جـم در     

نماي افقي حج 2
  .د

ت نظير را در د
  . رز است

 در آنها را در د
  . متغاير است

؛ هنـــدوازدهم 

 دايره نصف اندا
( متـر  نتياسـ  

( × =3 4 خوا

 .  
سمت چپ حجم
شته شـده در ص
و شـيار، پيوسـت
يـه انتهـاي حج

2زينه گ. شوند ي
بي ايستاده باشد

ده شده، صفحات
حرم 3ن گزينه 

فحات تيره شده
انبي داده شده

سنجش

م محاط درظنت
2هر ضلع آن 

12=( ر 12 

.صحيح است 4 
جلو و س ي كه در

خط چين گذاش
بـودن سـقف د

چنـين پاي هم .ت

افقي ديده مي ي
 ناظر جلو و جانب

حات دو نماي دا
درست بود 3حه 

هستند زيرا صف
ند و با نماي جا

   
 

 .رست است
 هفت ضلعي من

و در نتيجه ه 1
 محيط آن برابر

 .رست است
ها به جز گزينه

بين دو شياري 4
باشند يك خ  مي

ل هـم ارتفـاع ب
آنها بديهي است

  .شود ده نمي

 .رست است
 .رست است

ره شده در نماي
ي است كه بين

 .رست است
ي و آناليز صفح
نماي سوم صفح

 .رست است
نادرست ه 4و  2
هم راستا هستن 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .15
اندازه ضلع  

4ضلعي 
متر و سانتي

در 4گزينه  .15
ه تمام گزينه

4در گزينه   
هم پيوسته

كه بـه دليـل
يكپارچگي آ

ديد 4گزينه 
  

در 3گزينه  .15
در 3گزينه  .15

دو سطح تير
از ديد فردي

  
  
  

در 3گزينه  .15
يابي با صفحه  

با توجه به نم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در 3گزينه  .15
2هاي  گزينه

1در گزينه 
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ورق بـه  (ن  
. رود كار مي

سـت ابعـاد   
18به    

هـا اضـافه   

 قـوس بـه     
(R R−  و

يـره بيـان      

و يــا  48+

ت چنـداني    
ي تصـوير   

ت و وضـوح   

cationgroup

براي سـطوح آن
k)سه  به ك 3(

د بود و مي بايس
د قوطي جديد ب

اي به آنه مت تازه

ن مركـز آن، دو
Rبر است با  )1

س آن بـا دو دا

+پ  =1 58

اسـبات اهميـت
بنـده در تركيب

تناسـبات.  است
  .ت

k) يك  و بر 1(
ي است با توان س

خواهد 2برابر با 
و جهت توليد. )

 شوند و يا قسم

  .ت

 و جهت يـافتن
ان ترسيمي براب

كه حالـت ممـاس

يــره ســمت چــپ

رم فيگوراتيو، تنا
ي مهمترين نكته

ي استفاده شده
ط نزديكتر است

 19/10/1399(  

 هستند با توان
ن كه سه بعدي

ب (k)ت تشابه 
(k = =2 22 4

( ×45   

بازسازير است 
  .ه هستند

سه هشت پر است

خواهد بود 48 
 باشد شعاع كما

و از آنجايي ك )

و در داي 48−

ل عدم وجود فر
ي مثبت و منفي

ايسي يك نقطه
رتر، كمتر از نقا

مي

27  

پنجممرحلة (ـر 

صـفحه    
نمـاي   

ن كه تك بعدي
راي گنجايش آن
 در نتيجه نسبت

4( خواهد شد 
)× =4 18  

 بناهاي كه قرار
ي باستاني رولوه

نقش يك شمس 

نتيجه شعاع آن
ي مماس داخل

R   با  R )+ 1

2=و يــا  28

بدليل. رح نيست
ط ميان فضاهاي

 پرسپكتيو هندس
خط در نقاط دور

صويري و تجسم

؛ هنـــدوازدهم 

مـاي جـانبي ص
س موجـود در ن

  .شود ي

به براي ابعاد آن
k)ن دو  و بر 2(

kي،  =3 و 8
ح آن چهار برابر
. ورق نياز است

 همينطور براي
 مربوط به بناهاي

4 بام و گزينه 

ست و در نا 96 
اي چنانچه با دايره

سيمي برابرست
  . فته شود

+ =48 2 و

رزش خطي مطر
روابط. شوده نمي

ر يك نقطه، از
گي و فركانس خ

 خالقيت تص

سنجش

 جلو و باال از نم
ر قسمتي از قوس
 و پايين ديده مي

 دو ظرف متشاب
دي است با توان
 گنجايش قوطي
ين صورت سطح

/1 مترمربع و

مي فاقد نقشه و
هاي نقشه. ويند

پالن 3، گزينه 

م مماس كنيم
كنيم چ رسم مي

 شعاع كمان ترس
ها در نظر گرف ت

68ت راســت، 
  . ود

اختي خطوط ار
 تصوير مشاهده

ط پرسپكتيوي د
اند و فشردگكرده

   
 

 .رست است
ودي در نماهاي
وند و همين طور
ي جانبي در باال

 .رست است

به يا مقياس در
كه دو بعد)  آن
برابر شدن 8ي 

در اي.  برابر كرد
8مربع معادل 
 .رست است

 از بناهاي قديم
ه يا برداشت گو
قشه پالن سايت

 .رست است
خواهيم ي كه مي

هاي داده شده ر
س خارج باشد

ي تك تك حالت
 در دايــره ســمت

خواهد بو 48−

 .رست است
  ي

  .رست است
 .رست است

بدليل يكنوا. يله
زيادي هم درق 

 .ست
 .رست است

شدن خطوطكز
نكير محسوسي 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .15
دو خط عمو

شو ديده مي
جلو از نماي

 
  
  
  

در 3گزينه  .15
نسبت تشاب  

كار رفته در
بنابراين براي
قوطي را دو
سانتي متر م

در 2گزينه  .15
تهيه نقشه  

شود را رولوه
نقش 1گزينه   

در 1گزينه  .16
اي قطر دايره  

ه مركز دايره
چنانچه مما

نشده بايستي
در نتيجــه  

− =1 38
  
  
 
 

در 3گزينه  .16
اثر موراندي  

در 1گزينه  .16
در 4گزينه  .16

اثر اگون شي
ندارد و عمق
مورد نظر اس

در 1گزينه  .16
بدليل متمر
خطوط تغيي
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هـا و  حنـي    

 در تصـوير         

نحوه . ست

هـيچ وجـه      
 بـازيگران   

cationgroup

ق ايـن نـوع منح

انـرژي بصـري

  .ست

 استفاده شده اس

  

  .ظر است

ت اسـت و بـه ه
اغلـب. رانگيـزد 

در نسـتعليق. ـد 

جـاد تحـرك و ا

  .حيح نيست

 استفاده شده اس

شود شخص مي

  .يح استصح 

.صوير است بر ت

ي پوستر مورد نظ

ادگي و رياضـت
فضايي عاطفي بر

 19/10/1399(  

پيدا كنيـ ستان

حنـي بـراي ايج

  .جود ندارد

 در مورد آن صح

فت از خط ثلث

ط كه با نقطه مش

3ستگي گزينه 

ظم كلي حاكم 

رين فن ارتباطي

ستقيم، الهام، سا
وشد تا حال يا فض

28  

پنجممرحلة (ـر 

  .ت

  .ست

در گرافيك هنر

طي اريـب و منح

 عناصر متضاد و

نظميبي ،شود 

توان گف  آنها مي

از تناسبات خط ،

  .ست

ي يا ويژگي پيوس

هم ريختگي نظر

  .يسه كنيد

 صراحت مهمتر

 بر بيان غير مس
كو ث گذشته مي

ت نمايشي

؛ هنـــدوازدهم 

يتم تكاملي است

صلي نوع چاپ اس

كتاب خط د 58

ي ميان اجزا خط

ي از استفاده از

 نظم ديده نمي

رتداخل تركيب

،ده از خود خط
  .ست

رافيك موجود اس

جاد تعادل بصري

ي د ه در نتيجه

ي در كتاب مقاي

وير با مخاطبص

اين تئاتر متكي 
ي بازيابي حوادث

  .كنند مي

 خالقيت

سنجش

در تصوير ري ،ها

تعيين كننده اص

8و  57 صفحات 
  .شود ي

شيگه از همگرايي

اير تصوير نشانه

معياري ازنه يا 

حروف و شكل پر

نظر بجاي استفا
ي كوفي بنايي اس

كتاب خط در گر

ي پيوسته و ايج

كه ،كند وجه مي

حبيب اهللا فضائلي

خصيت داخل تص

.سند ژاپن است
كه در جستجوي
ت خود استفاده م

   
 

 .رست است
ر تدريجي شكله

  .رست است
 .رست است
 .رست است

ت ،پ و جنس آن
 .رست است

ف را در جدول
روف استفاده مي

 .رست است
اثر هيروش ،رگبار

  .ه است
 .رست است
در. ن تضاد است
 .رست است

ه در تصوير نشا
 .رست است

  
 .رست است

حبدليل بلندي  
 .رست است

ي مورد نظ   نشانه
ها يادآور خطي ه

 .رست است
خط تعليق در ك

 .رست است
فاده از فرم خطي

 .رست است
دو نقطه جلب تو

 .رست است
ف را با جدول ح

 .رست است
شخط مستقيم 

 .رست است
مايش اشراف پس
گويي ندارد، بلك
 نقابي بر صورت

www.sanjeshse 
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@sanjesheduc 

 جـاي آن       
الژ بودنـد،   

سـياه   )ت 
 سـيگنالي   
 ـه فضـايي  

اديسـه  (ـر  
  مقتضـاي 

ويانه خـود  

ا به نمـاي  
3داقل   

خورنـد كـه     

سـايه  يش 

، كـه در  ت    
ايـن  . شـود 

صطالح كه 
ردم عـاديِ    
ي ديگـر از   
 روي چند 

ها بود تـا   ت
بود پرهيـز  
را پوشـش    

مچنـين در  

مربـوط بـه   

cationgroup

ن و هسـتي بـه
ها شيفته كـوال ت

مونوليـت( ـنگ 
هـا، ن مونوليت

اديسـ نـام . دارد 
هر دو اثـ. آورد ي

ي كه هر يك به
ده سفر ماجراجو

رار است يك نما
هم بايد زاويه حد
ه هـم بـرش بخ

ينمـا . توان يافت

كيل شـده اسـت
ش د حركـت مـي  

اين اص. ل گرفت
ه به اوضـاع مـر

يكـي. بودنـد » ن  
ها دسته از فيلم

شناسي شخصيت
يستي متداول ب
مـاني كوتـاهي ر

همچ. رسـوم بـود     

م 1گزينـه  . نـد 
  .د

گـرا بـه جهـان چ  
يستدادائ. ستند

سـ تـك   يـك 
 سوي يكي از آ

اي اسـتعاره  ه  
را به ياد مي ومر

هستند، سفرهايي
 كه تنها بازماند

ن قانون وقتي قر
 اين دو نما با ه

بهري صحنه طو
  .ق افتاده است

ت جم هجري مي

و نيم كـره تشـك
دث ايجـا د و باع

شكل» ي خياباني
شد كه طالق مي

بينـي نـوين اقـع 
بود، در اين د) ي

 تمركز بر روانش
كسپرسيونيهاي ا

دوره زم و غالبـاً  

ـت كماكـان مر

ان استفاده كـرده 
باشد ن برش مي

 19/10/1399(  

 ديـدگاهي پـوچ
دانس ت هنري مي

يي ميان بشر و
، ازره مشتري

ر بيشـتر جنبـه
هو اديسه و نام

يي ناشناخته هس
رسند ه اوج مي

ناي طبق.  است
ي گرفته است،

 در درون يك ص
كه جهشي اتفاق

ن بعد از قرن پنج

آن از دو  كه سر
گيرد ك قرار مي

هاي فيلم«عنوان 
هايي اط ، به فيلم

وا«ـك روحيـه    
هاي مجلسي يلم

كاويد و دقت مي
ه ي كه در فيلم

گذشـتند و ر مي

 در عصـر اليزابـ
  

دوين همپوش ا
مربوط به درو 4

29  

پنجممرحلة (ـر 

را دور بريزيم و
هاي خالقيت  پايه

  .ب و غريب

ه با چند روياروي
سيا  در سفر به

ست، اما اين سفر
دارد و نش برمي

مراهانش به دنيا
به قهرمان  خانه

وايي وضع شده
ز موقعيت ديگر
 شخص يا شيء
س خواهد كرد ك

در اشعار شاعران
  . ه است

شود ك گفته مي
درون سر عروسك

  .شود 

هايي تحت ع يلم
اخذ شده بود،» 

كننـده يـ نعكس 
في(» يلكامر شپ
آمد به د ديد مي

ا فانتزي و افسانه
هاي معاصر مكان

بداع شد وتان ا
.شده است ه مي

يشتر از شيوه تد
4، گزينه )پرشي

؛ هنـــدوازدهم 

هاي سنتي ر ش
مور و تخيل را

هاي عجيب ركيب

در رابطه وبريك،
وده ور ب اثرگذا

 سفر فضايي اس
درون اي سطوره

ك قهرمان و هم
 در بازگشت به

تضمين تداوم رو
رد كه دوربين از
و دو نما از يك

د، بيننده احساس

در ايران را د» ه
ايل فلسفي بوده

وعي از عروسك
گردان د عروسك

 باز و بسته مي

لمان ساخت في
»كارل گرونه«ه 
پرداختند و مـن ي

ك« ظهور جريان 
در روابط آنها پد

ها از عناصر ف لم
دگي روزمره و م

 

وسط يونان باست
 صحنه استفاده

بي) آيزنشتاين صاً
برش پ(پ كات 

سنجش

دند كه بايد ارزش
واهي و اتفاقي ا
جزاي مجزا در تر

اخته استنلي كو
در تكامل انسان
فيلم روايت يك

سا محتواي ده از
ز سفر يكي اايش
هر دو. شوند مي

 است كه براي ت
شيء برش بخور
ن رعايت نشود و

3  درجه باشد

سايه«ود نمايش 
جهت تفسير مسا

يا فك زن، به نو
باشند، دست ع ي

اي ور اغراق شده

رسيونيسم، در آ
هساخت» خيابان«

س از جنگ مي
192 ،آلمان

و بحراني را كه د
 برق، در اين فيل
بودند كه در زند

 .شوند تمام مي

يا تك ديواره، تو
نيز از اين گونه 

خصوص(شوروي 
مربوط به جامپ 2

   
 

 .رست است
ئيسم معتقد بود

خوهبها حالت دل
نار هم نهادن اج

 .رست است
2ضايي  1  سا

ست كه ظاهراً د
اين ف .شود ه مي

 خوديِ خود پرد
نما) سه كوبريك

ن خود انجام مي

 .رست است
درجه، قانوني 

همان شخص يا ش
اگر اين قانون. د

ر آنها كمتر از 
 .رست است

هاي وجو گزارش
اي مناسب ج نه

 .رست است
ي) مروسك(پت 

به هم متصل مي
 دهانشان به طو

 .رست است
 سينماي اكسپر
«لي خود، فيلم 

ران اقتصادي پس
 سينمايي دهه 

شد و تمركز مي
عظيم پرزرق و

هايي ب ينها فيلم
با تلخي ت عموماً

 .رست است
ي) هاللي( سويه 

 كالسيك چين
 .رست است

 جنبش مونتاژ ش
2، گزينه ن برش

www.sanjeshse 
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عروسك ما  
ناحيه فك ب

ها، عروسك
در 2گزينه  .18

همزمان با  
از نمونه اصل
درگير با بحر

هاي جريان
شخصيت مت

هاي ع صحنه
اي. كردند مي
دادند و ع مي
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صحنه سه  

هاي نمايش
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تدوين ميان
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گي و آثـار    

  . ف ديگر

  .بيان كند

هاي فـيلم  

 بـه بمـب      

  . گ آغاز شد

ز گفتـار و     

وان كتـاب      

  

cationgroup

العـاده از زنـدگ ق  

ابل پل در طرف

 ابزاري بيروني ب

دكوره. شاره كرد

ـراس بـردارم و

ساخته اگلينگ» 

ركيبـي اسـت ا

 بعـدها بـه عنـو

.گيرد ي قرار مي

  .يسم است

  سي، مي

  .د

يچيـده و خـارق

 و ديگري از مقا

را بايات دروني 

اش» انسان غير« 

 كه دسـت از هـ
  . است

»سمفوني مورب

ي در كـابوكي تر

 و نمايش، كـه

ي آئيني نمايشي

سبك امپرسيوني

مي، ال، ر، سل، س

خواهد بود» بمل

 19/10/1399(  

ي پييسله تابلوها
   . است

 روبروي صحنه

آن بود كه واقعي

و »پول«ان به 
  .ت

گونه ياد گرفتم
اي يدات هسته

س«ته روتمان و 

بازيگري. ي است

ي او درباره هنر
  . ئاتر نو است

هاي سكووعه عر

هاي س له ويژگي

م: زير عبارتند از

رب« ،»مي« نت 

30  

پنجممرحلة (ـر 

رنگ انار از سلس
ن تشكيل شده

د، يكي از طرف

 پديد آمد و بر آ

تو  از آثار او مي
طراحي شده است

چگ«ت كه با نام 
نگ سرد و تهد

ساخت»  نوراپوس

ك مفهوم كالمي

هاي نظري وشته
راي شناختن تئ

سك آن زيرمجمو

يت فيلم از جمل

  .شد

گيتار از بم به ز

 هفتم كاسته از

ت موسيقي

؛ هنـــدوازدهم 

ر. باشد جانف مي
ياديا آروتيون ص

بينند  جهت مي

ي اول در آلمان

ونيسم است كه
ط» فرنان لژه«م 

لي كوبريك است
ن فيلم درباره جن

بازي«همچون 

كننده يك ص بيان

مجموع نو. باشد 
ترين مرجع بر ي

ي است و عروس

ع روحي شخصي

باش كيبي ديز مي

هاي گ كوك سيم

باشد و سته مي

 خالقيت

سنجش

ته سرگئي پاراج
نام آ   هجدهم به

 نمايش را از دو

 از جنگ جهاني

 مكتب امپرسيو
 معروف كوبيسم

هاي استنل ساخته
مضمون. شود مي

با كارهايي ه 19

رقص. وكي است

س تئاتر نو مي
ترين و اصلي زرگ

سم باران خواهي

راي نمايش وضع

چهار عالمت ترك

باشد، ك اي مي مه

كاسته هفتم كا

   
 

 .رست است
ساخت) سايات نوا

 ارمني از سده
 .رست است

 تئاتر نو صحنه
 .رست است

پرسيونيسم بعد
 .رست است

يه از فيلمسازان
توسط نقاش» 

 .رست است
ترنجالو از ساس ا

نيز شناخته م» 
 .رست است
 .رست است
92ي در دهه 
 .رست است

 اصلي تئاتر كابو

 .رست است
درام نويس ترين گ
درآمد، هنوز بز 

 .رست است
ون از جمله مرا

 .رست است
 تدوين شتابي بر

 .رست است
هم داراي چ »ور

 .رست است
زهي زخم ةانواد

 .رست است
 .رست است
 .رست است

بيست و يكم ك ة
 .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .19
س( نگ انارر  

شاعر حكيم
در 2گزينه  .19

تماشاگران  
در 3گزينه  .19

سبك اكسپ  
در 1گزينه  .19

مارسل لربي  
»انسان غير«

در 2گزينه  .19
فيلم دكتر  

»عشق بورزم
در 3گزينه  .19
در 2گزينه  .19

فيلم انتزاعي  
در 1گزينه  .19

رقص، پايه  
  .رقص

در 1گزينه  .19
زيامي بزرگ  
»كاوادنشو«

در 3گزينه  .19
چمچه خاتو  

در 4گزينه  .2
استفاده از  
   
  
  
  

در 3گزينه  .2
دوديز مينو«

در 2گزينه  .20
گيتار از خا  

در 2گزينه  .20
در 4گزينه  .20
در 1گزينه  .20

ةساد ةصلفا  
در 4گزينه  .20

 

erv.ir

90

91

92

93

94

95
96

97

98

99

00

01

02

03
04
05

06



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

نت ال بايد 

يـران رواج      

بـه فزونـي      

ـرد شـدن     
دازة مـورد  

cationgroup

پس كالرين .اشد

 ذوب فلـز در اي
  .سبت داد

ب صـنعتي رو ب

ـوالد هنگـام سـ
د ريخته شده اند

با مي »دو«نت  ر

  

قبـل از مـيالد،
زمان صفويه نس

و بـا انقـالب 18  

چون فـ. شود مي
سرد شدن فوالد

 19/10/1399(  

 در گام فا ماژور

.آن خواهد بود

  كتاو چهارم

  .دهد دا مي

هـا ق هد كه سال
سازي در ز  توپ

از ابتداي قـرن

  )»يل

ن قالب ريخته م
سازند تا پس از س

31  

پنجممرحلة (ـر 

نمايان دهد، مي

1/ت چنگ  آ 3

سل اك: نه چهارم

 نوشته شده صد

  .باشد مي) ك

ده ربي نشان مي
تأسيس كارخانة

مصرف اين فلز ا

استي«ضد زنگ يا 

والد مذاب درون
س تر مي د بزرگ

اص مواد

؛ هنـــدوازدهم 

شته شده صدا م

خواهد بود و نت

گزين.  اكتاو دوم

تر از نت ست بم

كوچك(شم مينور 

  .باشد مي »ر
 
 

در آذربايجان غر
توان به ت  را مي

معروف است و م

فوالد ض= نيكل 

كنند و فو يه مي
/1 درصد 2تا  5

 خوا

سنجش

تر از نت نوش ك بم

دار خ  سياه نقطه

سل: 2گزينه . 

پنجم درس) تنور

درجه اول تا شش

ر مينور«گام  »ر
 ششم و هفتم 

 چهارم و پنجم

 از تپه حسنلو د
تي فلز در ايران

نيز م» ز بهشتي

ن+ كروم + والد 

يا تهمورد نظر ر
5را از هر طرف 

   
 

 .رست است
سوم كوچك) ال(

  .ا بنوازدر »ل
 .رست است

/9 هر ضرب 8
 .رست است
 .رست است
 .رست است

سل اكتاو چهارم
 .رست است

كالرينت ت(ن فا 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

له بين دور فاص
 .رست است
 .رست است
 .رست است

فا ماژور«ي گام 
درجه سوم، :ال
چ درجه يكم، :ل

 .رست است

 .رست است
ي به دست آمده

اما توليد صنعت. 
 .رست است
فلز« نام قديمي 

 .رست است
فو(و  )قلع+ والد 

 .رست است
الدريزي، قالب م

شود قالب ر ع مي
  . كند

www.sanjeshse 
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